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KERTINĖ 
PARAŠTĖ

Lietuvių ,,dvasingumo” 
apraiškos ir versmės

v

XVIII amžiaus mokslininkas Tomas Žebrauskas

Pergalės žurnale pastaruoju 
metu spausdinami rašytojų, inte
lektualų, menininkų pokalbiai 
gamtosaugos, kultūrsaugos ir pa
našiomis temomis bematant tapo 
įdomiausia ir vertingiausia mėn
raščio dalimi. Jie primena dvasi
nės autonomijos saleles Lietuvos 
kultūrą tebesupančioje veidmai
nystės ir paradinio melo jūroje.

Patį „žmogaus dvasingumą” 
svarsto penktame šių metų Per
galės numeryje išspausdinto po
kalbio dalyviai. Jie stengiasi ap
tarti „dvasingumo” sąvoką, ieško 
jo apraiškų, apgailestauja jo ny
kumą šiandienos pasaulyje. Kai 
kurie, kaip, pvz., pokalbio redak
torius Tomas Sakalauskas, mano, 
kad norint atgaivinti dvasinį 
pasaulį, reikia „atsigręžti į save, 
į savo šaknis. Pamatus būtina 
kloti ant savo žemės... Ir statyti 
— iš savo senų tradicijų, iš savo 
istorijos. Iš savo žodžių, kalbos, iš 
to ,mažos tautos didelio žodyno’ ”, 
Anot filosofo Krescencijaus 
Stoškaus, „Dabar svarbiausia yra 
žmogaus ir mūsų nacionalinės 
kultūros išsaugojimo problema”.

Ši diskusija apie „dvasingu
mą”, kaip ir panašūs Pergalėje 
pasirodę pokalbiai, teikia 
dvasinės atgaivos ne tik skaityto
jams krašte, bet ir tolimajame už
sienyje. Tačiau ir pokalbių 
dalyviai, ir jų skaitytojai žino, 
kad net ir tose autonominėse 
„dvasingumo” salelėse tebegalio
ja griežtos taisyklės, kalbančiuo
sius tebesaisto neaplenkiami 
„tabu”.

„Dvasingumo” tema tikinčia
jam, ateistui ar agnostikui neiš
vengiamai susiliečia su religija. 
Pergalės pokalbyje apie religiją 
tik trumpai užsimenama, nes tei
gianti pasisakymai apie ją tebėra 
„tabu”. Sigitas Geda gražiai kal
ba apie „suimtą iš visatos” švie
są, kuria spinduliuoja lietuviškų 
pakelių rūpintojėliai ir kuri 
srūva iš nuleistų Budos statulų 
vokų. Vytautas Kubilius aiškina, 
jog tą vidinį spindėjimą retokai 
tepajuntame, nes „senieji dva
singumo pagrindai (religija, idea
listinė filosofija) iširo, o naujieji 
vis tebeklojami žiauraus prakti
cizmo ir vis aštresnio skepticizmo 
atmosferoje”. Daug tiesos — ir ne 
visa teisybė. Taip, religija ir ide
alistinė filosofija pergyvena vi
suotinę krizę. Ir niekam ne pas
laptis, kad Maskvos kontroliuoja
moje Europos dalyje religija bei 
idealistinė filosofija yra draudžia
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mos, cenzūruojamos, metodiškai 
slopinamos ir ardomos. Laisvoje 
ir normalioje aplinkoje svarstant 
„dvasingumą” būtų užsiminta ir 
apie dabar Rytų-Vidurio Europo
je vykstantį religijos atgimimą. 
Tokioje ė-’mkoje į šį pokalbį būtų 
įtraukti u atvirai religingi rašy
tojai bei intelektualai.

„Dvasingumas” šiandien blėsta 
visame pasaulyje, bet Lietuvoje, 
kaip ir kiekvienoje šalyje, rei
kia ieškoti ypatingų, vietinių to 
nykimo priežasčių. Pergalėje iš
spausdintame pokalbyje Česlovas 
Kudaba užsiminė apie „aklą pro
greso entuziazmą”, o Stoškus 
pateikė šį dalinį sumaterialėjusio 
žmogaus ligų sąrašą: „mąstymo 
inercija, autoritarizmas, dogma
tiškumas, baimingas konformiz
mas, paradinis optimizmas”. Ar 
tos ligos neturi ir politinių, ideo
loginių šaknų? Koksai jų sąryšis 
su Lietuvos okupacija, svetimųjų 
valdžia, tebesitęsiančiu melo ir 
prievartos kultu? Ar tos ligos ne
būdingos ir visai nelaisvai Ry
tų-Vidurio Europai?
Pergalės pokalbio dalyviai pa

teikia daug šviesių tradicinio ir 
dabartinio lietuvių „dvasin
gumo” pavyzdžių, tačiau jie 
turi sustoti prie „uždraustos 
zonos”. Kokia tyra dvasingumo 
šviesa joje spinduliuoja lietuvių 
kankinių ir „sąžinės kalinių” 
žodžiai bei gyvenimai, nuskaidri
nę kalėjimų ir konclagerių ap
linką ir palikę neišdildomą įspū
dį. Sibiran ištremtų lietuvaičių 
maldaknygė, kunigo Sigito Tam- 
kevičiaus pamokslai, socialisto 
Gintauto Iešmanto eilėraščiai, 
Onos Lukauskaitės-Poškienės

NATALIJA ŠALKAUSKAITĖ-LIAČIENĖ

V. Zubovas. Tomas Žebrauskas ir jo 
mokiniai. „Lietuvos mokslo paminklai”. 
Redakcinė kolegija: Algimantas Bikelis, 
Jonas Kubilius (pirmininkas), Vytautas 
Merkys, Arnoldas Piročkinas, Algirdas 
Šidlauskas. Vilnius: „Mokslas”, 1986. 
Redaktorė G. Gustaitė. Viršelio daili
ninkas A. Broga. Meninė redaktorė L. 
Tulytė. Techninė redaktorė L. Žvinkevi- 
čienė. 308 psl.

Nauja knyga — Tomas Žeb
rauskas ir jo mokiniai,parašy
ta V. Zubovo, išleista „Mokslas” 
leidyklos 1986 m. Vilniuje. Paė
mus knygą į rankas ir pasklai- 
džius puslapius, pastebima, kad 
leidiny s yra menko techniško 
lygio. Matyti kažkokios architek
tūrinės detalės, apgriuvusios baž
nyčios, nesuprantamos matema
tiškos formulės, lenkiški ir loty
niški mums neišskaitomi tekstai 
ir kažkokie laiškai.

Pradėjus knygą atidžiai skai
tyti, jau pirmuose puslapiuose 
skaitytojas yra užimponuojamas. 
Čia prasiveria šviesos tarpelis į 
praeitį, į pirmą XVIII amžiaus 
dalį ir tuo metu gyvenusį jėzuitą 
Tomą Žebrauską, didelio gabumo 
ir universalumo, protingą, 
sumanų ir dinamišką mokytoją, 
architektą, matematiką ir astro
nomą. ‘ L

Šios knygos autorius architek
tas V. Zubovas praleido 12 metų 
ruošdamas šią knygą. Skaitytojui 
pateikiama kruopščiai surinkta 
medžiaga ir atveriamas gan pil
nas vaizdas svarbios asmenybės, 
padariusios didelį įnašą Vilniaus 
universitete tuo metu, kai vyko 
mokslų supasaulietinimas ir ben
dro švietimo sąjūdis. Gal didžiau
sias V. Zubovo pasiekimas yra su
dominimas skaitytojo Tomu 
Žebrausku, dar neplačiai žinomu, 
bet aiškiai priklausančiu Lietu
vos „milžinams”.

Šis apipavidalinimas įdomios 
Tomo Žebrausko asmenybės ir 
perdavimas kultūrinio, religinio, 
socialinio ir akademinio gyveni
mo padėties Lietuvoje jo gyveni
mo metais bei jo veiklos tuo lai
kotarpiu skaitytojui sukelia tau
tinio išdidumo bei mokslo ir švie
timo įvertinimo j.' ’smus. Tomas 
Žebrauskas greit sužavi skaity
toją savo sumanumu, o autoriaus 
inkorporuoti Tomo Žebrausko 
laiškai duoda šiai knygai humo
ro ir etikos pavyzdį.
, O Tomas Žebrauskas tikrai 
buvo ypatingas. Jis buvo lietuvis, 

prisiminimai, Petro Paulaičio, 
Balio Gajausko, Viktoro Petkaus 
ir daugelio kitų laiškai, straips
niai, memuarai yra svarbi dalis 
gyvosios dvasingumo versmės, 
tebegirdančios visą Lietuvos 
kultūrą ir palaikančios tikėjimą 
jos ateitimi.

kž 

gimęs 1714 m. lapkričio mėn. 24 
d. ir miręs 1758 m. kovo mėn. 18 
d., vos sulaukęs 44 metų. Jo dva
sios didybė, teisybės ieškojimas, 
mokslo siekimas, noras šviesti vi
suomenę bei architektūriniai ga
bumai stebina skaitytoją. Jo ap
sukrumas ir mokėjimas su dide
liu nusižeminimu iškovoti žinių 
iš tų dienų žinovų ir išgauti pa
jamų iš didikų, jo sumanumas 
kaip sudominti žmones mokslu, jo 
planai kaip uždirbti labai reika
lingų lėšų (pvz., statyti „sudėtin
gas mašinas, tiek vandens ant 
Neries, nekliudančias laivybai, 
tiek vėjo, ne tik pas mus, bet ir 
svetur nematytas, iš kurių pelnas 
galėtų eiti mūsų matematikos ne
pritekliams sumažinti”) sudaro 
įspūdį to sumanaus Evangelijos 
tarno, kuris buvo aukštai šeimi
ninko įvertintas.

Trumpai pažvelgus į jo biogra
fijos metmenis, matyti jo pasiruo
šimas savo darbui. Noviciatą 
Tomas Žebrauskas atliko prie 
Šv. Ignoto bažnyčios Vilniuje 
1732-1734 m. Tuoj po to pradėjo 
dėstyti lotynų kalbos pradmenis 
Kauno kolegijoje. 1735-1738 m. 
studijavo Vilniuje filosofijos fa
kultete. Čia jis išlaikė logikos, 
fizikos ir matematikos egzami
nus. 1738-1739 m. Kauno kolegi
joje Tomas Žebrauskas dėstė 
lotynų kalbos gramatiką, sintak
sę, o 1739-1740 m. Kražių kolegi
joje poetiką. 1740-1744 m. jis 
studijavo teologiją. 1744-1745 m. 
tapo tikruoju vienuoliu jėzuitu.
1745- 1746 m. dėstė retoriką ir 
poetiką Ilūkštės kolegijoje ir Bob- 
ruiske, kur vadovavo anksčiau 
pradėtai bažnyčios statybai.
1746- 1748 m. Kražiuose dėstė fi
losofiją. Iš Kražių jis sugrįžo į 
Vilnių, kur 1748-1750 m. buvo 
Vilniaus naujokyno ūkio reikalų 
vedėju. Tuo laiku jis vadovavo Šv. 
Ignoto bažnyčios rekonstrukcijai. 
1750 m. jis pradėjo projektuotį 
Ilūkštės naują bažnyčią.

Tomo Žebrausko gabumai, 
noras šviestis bei šviesti, taip pat 
architektūrinio projektavimo ir 
vadovavimo statyboms patirtis 
nulėmė, kad 1750 m. jis buvo uni
versiteto pasiųstas į Vieną ir 
Prahą toliau studijuoti matemati
kos mokslų. Ta išvyka labai 
praplatino jo akiratį, supažindino 
jį su naujausiais to meto 
mokslo šaltiniais ir suvedė 
jį su profesorium Steplingu, kurį 
jis gerbė ir iškurio, jau grįžęs, vis 
siekė naujausių mokslo žinių. 
Nuvykęs į Vieną ir Prahą Tomas 
Žebrauskas pamatė puikiausios 
tų dienų architektūros pavyz
džių, iš kurių jis daug ir greitai 
išmoko. 1752 m. jam buvo suteik
tas laisvų mokslų ir filosofijos 
magistro laipsnis, o 1753 m. 
filosofijos daktaro titulas.

Grįžęs į Vilnių Tomas Žebraus
kas pradėjo observatorijos staty
bą bei organizavimą fizikos-mate
matikos kabineto su prietaisais 
eksperimentams, demonstravi
mui bei astronominiams stebėji
mams. Nuo 1752 iki 1758 m. jis 
mokė bei ruošė įvairias demonst
racijas didikams sudominti ir 
vedė daug statybų. 1758 m. kovo 
18 d. jis mirė „darbų ir nemigos 
palaužtas”.

Tomo Žebrausko domėjimasis ir 
sugebėjimas daugelyje mokslo bei 
meno šakų parodo jo didelius 
gabumus. Jis pats mokėsi 
Vilniaus universitete, kada jau

Ignas Egenfelderis (?). Tomo Žebrausko portretas. 1752.

buvo prasidėjęs pasaulietiškų 
mokslų kilimas, bet jo nekrologe 
yrą pažymėta, kad Tomas Žeb
rauskas „buvo visų vadinamas ir 
laikomas jau daugelį metų 
smukusios matematikos mokymo 
atgaivintoju”. Jo didelis entuziaz
mas gauti pačiam bei perduoti 
kitiems žinias teikė jam 
iniciatyvą išvystyti dinamišką 
bei praktišką priėjimą prie 
mokslo šakos. Pavyzdžiui, 
mokydamas aritmetiką ar 
trigonometriją, jis stengėsi duoti 
ne tik praktinės, bet ir pažinti
nės reikšmės, plečiant moksleivio 
supratimą bei domėjimąsi visata 
ar apskaičiuojant atstumą nuo 
žemės iki mėnulio ar saulės.

Tomas Žebrauskas taip pat 
mokė mechaniką. Jo kursas, 
klausimai, teoremos ir uždaviniai 
susidėjo nuo paprastų, praktiškų 
iki labai sudėtingų teorijų. Jis ir 
praktiškai mokėjo sukonstruoti 
variklius, varomus gamtos ener
gijos.

Astronomijos mokslu Tomas 

Vilniaus senamiestyje. Nuotrauka Stasio Žilevičiaus

Žebrauskas buvo ypačiai susi
domėjęs. Jis turėjo turėti astrono
mijos pagrindus iš matematikos 
kurso filosofijos fakultete, 
kadangi astronomijos reikėjo geo
dezijai, kartografijai ir horologi- 
jai (statymas saulės laikrodžių). 
Prahoje jis susipažino su astrono
mijos mokslo naujovėmis, o tuo
jau po sugrįžimo į Vilnių pradėjo 
statyti observatoriją. Jo nekan
trumas nustatyti Vilniaus geo
grafinę platumą, dar neturint 
tinkamų instrumentų, parodo jo 
iniciatyvą mokslo bei žinių 
ieškojimui. O žinių jis prisirink
davo: žinojo visa, kas naujai iš
rasta ir reikalinga jo dėstomoms 
mokslo šakoms — pavyzdžiui, 
lygino ir kritikavo G. Grehamo 
(Viena) ir J. Elikoto (Londonas) 
astronominius laikrodžius.

Tomas Žebrauskas gerai 
nusimanė ir dėstė geodeziją Vil
niaus universitete, įterpdamas ją 
į geometriją ir trigonometriją. Jo 
rūpestis valstybės gerove vertė jį 
prašyti Kunigaikščio tarpinin

kavimo, nustatant egzaminus 
matininkams, ir duoti jiems uni
versiteto pažymėjimus. Jis rašė, 
kad dirba nekvalifikuoti matinin
kai, kurie dažnai yra apgavikai. 
Ši jo rekomendacija buvo vėliau 
įgyvendinta. Tomas Žebrauskas 
taip pat mokė horologiją mate
matikos kurse, nes, kol nebuvo 
ištobulinti ir paplitę mechaniniai 
laikrodžiai, didelę reikšmę turėjo 
saulės laikrodžiai.

Gamtos mokslų Tomas Žeb
rauskas universitete nedėstė, 
tačiau matematikos muziejuje jis 
turėjo įvairių eksperimentinių fi
zikos prietaisų, reikalingų jam 
prie viešųjų demonstravimų 
mokslui populiarinti didikų 
tarpe, kad gautų lėšų statybai ir 
instrumentams. Optiniai prie
taisai jam buvo ypačiai reika
lingi; jis nusimanė apie juos ne 
tik teoretiškai, bet ir praktiš
kai, suprasdamas jų gamybą 
bei priežiūrą. Domėjosi jis ir 
mineralų bei rūdos kasimu ir 
ieškojimu. Rašydamas apie rūdos 
kasyklą Čekijoje, jis pirmą kartą 
užsimena, kad neturi gana laiko 
gilintis.

Knygos autorius architektas V. 
Zubovas padarė didelį įnašą, 
aprašydamas Tomo Žebrausko 
architektūrą. Šis įnašas yra ne
paprastai svarbus, nes dėl 
užteršto Europos oro dingsta 
pastatų dekoracijos, o dėl sparčiai 
vykstančios rekonstrukcijos 
griaunami praeities pastatai. V. 
Zubovui reikėjo daug gilintis 
ieškant ir nustatant, ką Tomas 
Žebrauskas projektavo ir kas 
buvo pristatyta ar pakeista.

Tomo Žebrausko gabumai 
architektūroje parodo ir jo univer
salumą moksle bei mene. 
Neaišku, ar jis architektūros 
apskritai mokėsi, bet kaip ar
chitektas jis kūrė gražiai, 
švelniai ir laisvai su geru masės 
ir erdvės apipavidalinimu. 
Galima būtų tikėtis, pažįstant jo 
mokslinius sugebėjimus, kad jis 
buvo geras statybininkas, bet jo 
tikra didybė pasirodo archi
tektūriniame mene — gražios 
pastatų proporcijos, gražiai 
išspręstos vidaus erdvės. O jo 
laisva interpretacija tų dienų 
architektūrinio stiliaus, kurį jis

(Nukelta į 4 psl.)
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Literatūra Santaros-Šviesos suvažiavime
ALINA STAKNIENĖ

Metinis Santaros-Šviesos fe
deracijos suvažiavimas Tabor 
Farmoje, Michigane, šįmet buvo 
jau trisdešimt ketvirtasis. Jis 
įvyko rugsėjo 11-13 dienomis ir 
buvo tikrai sėkmingas tiek pra
nešimų intelektualiniu lygiu bei 
įdomumu, tiek ir dalyvių gau
sumu bei jų keliamų klausimų 
svoriu ir diskusijų gyvumu.

Iš viso buvo suvažiavę apie 150 
asmenų, jų tarpe nemažai jau
nimo, ir iš rytinio JAV pakraščio, 
ir iš tolimųjų Vakarų — Kalifor
nijos. Daugelis jų talkino jauno 
teatralo iš New Yorko, Kęstučio 
Nako vieno žmogaus teatro 
pastatymui, kuriame — moderniu 
grotesku perteiktais mitolo- 
giniais-istoriniais epizodais 
— keliama blogio problema (nuo 
žmonijos pradžios iki dabar).

Šįmet iš Lietuvos buvo pakvies
ti du rašytojai: poetė Judita Vai
čiūnaitė ir literatūros kritikas bei 
mokslininkas Vytautas Kubilius, 
o taip pat ir istorikė Ingė Lukšai
tė, kuri ne tik skaitė paskaitą, bet 
dar parodė skaidrių ir kalbėjo 
apie naujus kasinėjimus ir istori
nius atradimus po Vilniaus 
katedra.

Judita Vaičiūnaitė yra žinoma 
ir mylima poetė ne tik Lietuvoje, 
bet jau ir čia, išeivijoje. Ji yra 
išleidusi dešimtį poezijos rinki
nių, kurių tarpe — Neužmirš
tuolių mėnesi (1977), Šaligatvio 
pienės (1980), Smuikas (1984). 
Taip pat parašė pjesių ir vaikų 
literatūros kūrinių. Vytautas 
Kubilius taip ją yra apibūdinęs: 
„Vaičiūnaitė įteisino tapybiš
kumo ir muzikalumo junginį, 
grindžiamą gilia potekste, greita 
judesių dinamika, miesto žmo
gaus pasaulėjauta ir asociaci
jomis” (Lietuvių literatūros istori
ja, II t., 1982).

Pats Vytautas Kubilius jau tris
dešimt dvejus metus dirba in
tensyvų mokslinį darbą Lietuvos 
Mokslų akademijos Lietuvių 
kalbos ir literatūros institute. Jis 
yra parašęs daug monografijų 
apie individualius rašytojus ir 
kitų knygų. Šiame dešimtmetyje 
išleido studįją apie Kazį Borutą 
(1980), o taip pat disertacinę 
knygą XX amžiaus lietuvių 
lyrika: Stilių raida ikitarybiniu 
laikotarpiu (19‘?'2), lyginamojo 
literatūros mokslo veikalą — 
Lietuvių literatūra ir pasaulinės 
literatūros procesas (1984) ir 
Žanrų kaita ir sintezė (1986) bei 
populiarią knygą XX amžiaus 
lietuvių poetai (1986).

Kubilius taip pat suredagavo 
literatūros teorijos veikalą — 
kolektyvinį leidinį Literatūros 
teorijos apybraiža (1982), kuriam 
parašė du pagrindinius skyrius. 
Be to buvo koautoriumi ir kitų 
kolektyvinių leidinių, įskaitant 
minėtą Lietuvių literatūros is
toriją. Parašė ir daug svarbių 
literatūrinių studijų bei straips
nių periodikoje.

Didelę dalį šio suvažiavimo 
programos užėmė literatūros 
mokslo ir kritikos pranešimai, 
pokalbiai su svečiais rašytojais. 
Prie jų ir apsistosim.

Literatūrinė tematika visuose 
pranešimuose buvo pastatyta 
„įdomiu kampu” ir turėjo savyje 
„šviežumo” elementų. Trys 
paskaitos lietė šiuolaikinę 
literatūrą Lietuvoj — poeziją, 
prozą ir literatūros kritiką.

Apie poeziją Lietuvoje kalbėjo 
poetė iš Lietuvos — Judita Vai
čiūnaitė. Ji aptarė jaunųjų, daug 
žadančių poetų kūrybą — ne tų, 
kurie jau įkopė į Parnasą (kaip 
Gintaras Patackas), o tų, kurie 
dar tik pradėjo į jį kopti (išleido 
gal tik pirmąją knygą, o gal lau
kia antrosios pasirodant). Tai pati 
jauniausioji, ateities poetų karta.

Pirmiausia Vaičiūnaitė pami
nėjo Nijolę Miliauskaitę, kurios 
poezįjoj pilna humaniškumo, šilu
mos ir grubios gyvenimo tikro-

Poetė Judita Vaičiūnaitė šiemetiniame Santaros-Šviesos federacijos 
suvažiavime.

vės. Nebijodama prarasti poetiš
kumo, ši poetė priartėja prie 
fotorealizmo. Rašo verlibru. Šiltai 
įvertino ir Gražiną Cieškaitę, ku
rios eilėraščiai persunkti kraš
tutinio idealizmo. Ji kartais be
veik atsisako daiktų pasaulio. Jos 
eilėse — sielos erdvė ir begalinis 
tikėjimas poeto misija, žodžio 
magija. O Kornelijus Platelis — 
eruditas, estetas, sakė Vaičiū
naitė. 1984 m. jis išleido jau antrą 
knygą. Jo poezijoj — pasaulinės 
kultūros patirtis ir dramatiška 
dabartinio žmogaus būsena.

Antano Jonyno eilėraščiuose 
Vaičiūnaitė pabrėžė muzikinę 
frazę, klasikinę eilėdarą. O ja 
rašo ir Liutauras Degėsys, 
grakščiu jambu kurdamas 
trapius, porcelaninius vaizdus. Jo 
poezijoj pilna lengvo graudulio, 
nes viskas skausmingai nyksta. 
Antanas Gailius rodo didelę 
pagarbą klasikai — „mes 
mokiniai”. Jis yra vertęs Rilkę, 
Kafką, Poe ir kt. Dabar kuria 
miestiečio, vilniečio poeziją. 
Vaidotas Daunys rašo klasikine 
eilėdara, kaip ir Rolandas Ras- 
tauskas, kuris stengiasi griežtai 
rimuoti. Šio poeto eilėse — dra
matinė jauno žmogaus situacija. 
Vaičiūnaitė dar minėjo poetus — 
Edmondą Kelmicką, Donaldą 
Kajoką (kuriam poezija yra 
„bohemiškas žaidimas”) ir kitus. 
Savo žodį paryškino gausiomis 
citatomis iš jaunųjų poetų 
kūrybos.

Apie literatūros kritiką Lie
tuvoje kalbėjo Vytautas Kubilius. 
Kitas literatūros kritikas 
Kęstutis Nastopka apie Kubilių 
yra pasakęs: „net ir iš akade
minių (jo) darbų trykšta 
polemisto temperamentas, 
nekanonizuota mintis”. Taigi iš 
jo jau ir buvo galima tikėtis 
žaižaruojančių minčių.

Paskaitos tema buvo „Vertės 
problema kritikoje”. Pradžioje 
Kubilius svarstė pačios litera
tūros kritikos vertės klausimą ir 
sakė, kad dabar Lietuvoje ją 
slegianti menkavertiškumo naš
ta. Argi literatūros kūrinys 
negali apsieiti be kritikos? Ar 
kritika nėra literatūros periferi
ja, „outsider’is”? Lietuvoje 
knygos reklamai kritika nereika
linga. Knyga čia išperkama dar 
prieš pasirodant pirmajai recen
zijai. O kūrėjai į literatūros 
kritiką žiūri iš aukšto, norėtų, 
kad ji tik glostytų. Bet, anot Ku
biliaus, kritika formuoja menines 
normas. Tokia kritika, kuri nieko 
nereikalauja, nustoja reikšmės.

Tai gana kontroversiška min
tis, nes šiuolaikinė kritika nėra

Nuotrauka Algio Norvilos 

normatyvinė. Juk čia, Vakaruo
se, literatūros kritikas yra tik 
gerai išlavintas skaitytojas („su- 
per-reader”), kuris atlieka in
tensyvų kūrinio teksto perskai
tymą. Šių dienų kritika, kaip 
sakė Kubilius, tai daugiau ko
mentuojanti, ne vertinanti kriti
ka. Ir Lietuvoj šiuolaikinis kriti
kas turi daugiau jausti, nei teis
ti. Jis turi pakelti nuslūgusią 
dvasią, o ne plakti rašytoją.

Bet Kubilius savo paskaitoj 
gynė ne vien tik vertinančią 
kritiką, bet taip pat ir „vertybinę” 
kritikos orientaciją. Ši tema buvo 
gvildenta ilgoj virtinėj straipsnių 
Pergalėje 1984, 1985 metais. 
Vytautas Kubilius savo straipsny 
„Vertybės imperatyvas” (Pergalė, 
1984, Nr. 11) kelia klausimą, — 
„Ar priklauso meninė kūrinio 
vertė nuo bendrųjų vertybių 
turinio”, kuris tapo leitmotyvu 
kitiems straipsniams. Tą 
klausimą Kubilius lietė ir šio 
suvažiavimo paskaitoj.

Vertybinė trajektorija dabar 

Aktorius Kęstutis Nakas vieno žmogaus teatro pastatyme Santaros-Šviesos fe
deracijos suvažiavime. <
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nebeturi teziškumo, sakė Kubi
lius. (Jis pats savo poleminėmis 
mintimis prisidėjo prie teziškumo 
griovimo — žr. „Antitezinis eilė
raštis”, Pergalė, 1987, Nr. 5). Bet 
reliatyvistinis tonas neturėtų 
reikšti, kad literatūra atsiriboja 
nuo vertybių.

Literatūros kritika aiškina ly
riką, kuri saugo amžinas tiesas, 
klausia, kas gi mes esame, 
(svyruojam tarp blogio ir gėrio). 
Pasaulio susigriovimo akivaizdo
je nebegalim dėstyti spalvotų 
kaladėlių — dūrė jis pirštu į akį 
formalistinei kritikai.

Skaitytojui reikalinga jautri in
terpretacija, o ne specialistų 
metakalbė, įkandama tik 
patiems specialistams. Kritikos 
pagrindas, sakė Kubilius, —• 
dvasinis ir moralinis sutapimas 
su kūriniu. Ji —- dalininkė tų 
problemų, kurias jaučia rašy
tojas, tik išreiškia jas kitokiom 
priemonėm. Bet prelegentas 
iškėlė estetinės vertės išgy
venimą kaip kritikos esmę. Kri
tika yra to išgyvenimo išraiška.

Su svečiais rašytojais taip pat 
buvo surengti pokalbiai. Pokalbį 
su Judita Vaičiūnaite pravedė ge
rai su jos kūryba susipažinusi, 
apie ją neseniai Akiračiuose ra
šiusi išeivijos literatūros kritikė 
Ilona Gražytė-Maziliauskienė. 
Klausimai rišosi su Vaičiūnaitės 
reputacija kaip miesto poete. Ra
šytoja aiškino, ką jai reiškia Vil
nius, apie kurį ji nuolat svajo
davo. Dabar, gyvendama Vilniu
je, svajoja apie Kauną. Paklausta, 
kas jai poezijoje svarbiau, 
turinys, ar forma, atsakė „Man, 
tai forma”. Bet forma, jai rašant, 
atsiranda savaime. Ji sponta
niškai pina vaizdus, garsus.

Pokalbį su Vytautu Kubilium 
pravedė Rimvydas Šilbajoris, 
Slavistikos katedros vedėjas Ohio 
Statė universitete, Columbus, 
Ohio. Pašriėk'esys dauginusia 
sukosi apie literatūros kritiką. 
Atsakydamas į klausimą, kokios 
yra literatūros kritikos „mokyk
los” Lietuvoj, Kubilius nubrėžė 
kritikos raidą nuo Korsako, 
Putino iki šių dienų ir skirstė 
mokyklas į tris linkmes: visuo- 
meninę-socialinę, psichologinę ir 
kultūrinę-istorinę.

Struktūralizmas, kuris žvelgia 
į kūrinį, kaip į uždarą sistemą, 
buvo kurį laiką stipriai sudomi
nęs universiteto studentus, sakė 
Kubilius, (o tai buvo reakcija į 
pokario metų „sociologizavimą”).

Violeta Kelertienė kalba per trisdešimt ketvirtą Santaros-Šviesos federacijos suvažiavimą.
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Tai linkmei kritikoj atstovavo 
Juri Lotmano mokinys Tomas 
Venclova ir Kęstutis Nastopka. 
Albertas Zalatorius ir Saulius 
Žukas taip pat suvokia litera
tūros kūrinį kaip uždarą sistemą, 
bet bendroj kultūrinėj sistemoj. 
Struktūralistų buvo užmirštas 
istorinis sąmoningumas. Jaunie
ji kritikai dabar perpratę struk
tūralistinę metodiką, gilina isto
rijos pajutimą.

O kokią vietą toje skalėje užima 
paties Kubiliaus kritika? Jam 
artima psichologinė-interpre- 
tacinė mokykla, prisipažino 
Kubilius (ji primena Roman In- 
garden, Wolfgang Iser recepcijos 
teoriją, Amerikoje vadinamą 
„reader-response criticism” — 
A.S.). Analizuojant kūrinį 
susidaro „traukos zona”, kuriai 
reikia pasiduot, „įeiti įjos lauką” 
persiimti stilistika, regėjirųo 
kampu. Kritikas turi išgyventi 
kūrinį ir analizuoti savo išgy
venimą. Jei nemyli kūrinio, 
negali būti geru kritiku, sakė 
Kubilius. Bet yra pavojų, susi
jusių su šia kritikos linkme. 
Emocinės, entuziastiškos kritikos 
turėjom per daug, sakė jis. Būtų 
pravertęs anglosaksų skepticiz
mas.

Kas yra kritika, mokslas, ar 
menas? — prispyrė Šilbajoris 
Kubilių, (kuris kitados rašė, kad 
ji yra „specifinis mąstymo 
būdas”). Menas, atsakė Kubilius, 
nes tai yra saviraiška.

Po šio pokalbio buvo daug 
klausimų iš publikos apie šiuo
laikinę poeziją ir prozą Lietuvoj. 
Kubilius paminėjo, kad kitados 
aukštą lietuvių prestižą prozoje 
dabar perėmė estai. Jų proza 
įdomesnė. Pavyzdžiu davė 
istorinį romaną, kuris pas mus 
yra ištęstas, chronologiškas, o 
estų yra modernus (Jaan Kross 
Imperatoriaus beprotis išverstas 
ir į lietuvių kalbą). Istorinis ro
manas būna sėkmingas, kai 
orientuojasi į dabartinę situaciją. 
Dabar lietuvių literatūra naujų 
sprendimų nepasiūlo.

Su šia paskutine Kubiliaus 
nuomone nesutiko literatūros 
kritikė ir mokslininkė Violeta 
Kelertienė, dėstanti lietuvių li
teratūrą UIC Lituanistikos ka
tedroje. Savo paskaitoj „Tarp 
novelės ir romano — šiuolaikinė 
apysaka Lietuvoj” ji aptarė gana 
naujovišką sąlygišką prozą žanre, 
kurį Albertas Zalatorius Lietuvoj 
pavadino „našlaite”, t.y. apysa
koje.

Sąlygiškai parašyti veikalai, 
sakė Kelertienė, tai nėra lite
ratūros „duona ir sviestas”, o 
greičiau egzotiškas pasmaguria- 
vimas („avocado”). Apie 95% 
skaitytojų jos nesupranta ir ją 
smerkia. Sąlygiška proza at
sisako tezės, kad literatūra turi 
atspindėti pasaulį. Literatūra tik 
pačios literatūros veidrodis. 
Žodžiai santykiauja tik su kitais 
žodžiais. Tai radikalus posūkis — 
proza nori išsikovoti poetines 
teises.

Sąlygiškoj prozoj pagrindinė 
tema dažnai būna pats rašymo 
procesas, kaip Ričardo Gavelio 
apysakoj „Galbūt”, kurios 
tekstas „nachališkai” afišuojasi, 
kad jis yra tekstas — „the self- 
conscious text”. O V įdmantės Ja- 
sukaitytės apysakoj „Baladė apie 
stovinčią ant tilto” (vienoj iš trijų 
apysakų, sudarančių knygą Ste
buklingoji patvorio žolė) vaiz
duojama „alternatyvi tikrovė” — 
kitam variante jau to visai nebu
vo. „Aš tik sugalvojau”. Ir čia 
kūrybinis aktas — dėmesio cen
tre. Jis yra žaismas, ne kokio 
tikrovės reiškinio atspindys.

Birutės Ciplijauskaitės, žino
mos ispanų literatūros moksli
ninkės, paskaita lietė jau ne 
šiuolaikinę lietuvių literatūrą, o 
„Jaunosios Lietuvos” literatūrą 
šio šimtmečio pradžioje, jos ryšius 
su modernizmu. Jos tema buvo — 
„Tautinis sąmoningumas ir uni
versali estetika”.

Prieš Pirmąjį pasaulinį karą 
nedaug buvo kalbama apie lite
ratūrinės formos problemas, sa
kė jinai. Tada forma buvo pa
jungta turiniui. Maironis griežtai 
pasisakė prieš meninį eksperi
mentavimą. Tik Čiurlionienė ir 
Herbačiauskas skatino naujas 
estetines idėjas. Reikia estetinių 
principų, neužtenka rašyti apie 
tautos praeitį ir jos didybę, sakė 
jie. Pasirodė pirmasis lietuvių li
teratūros žurnalas Vaivorykštė 
(1913). Tai buvo naujosios lietu
vių literatūros pradžia ir atsi
gręžimas į Vakarus.

Šatrijos Ragana, grįžusi iš 
Šveicarijos, sukūrė brandžiausius 
savo kūrinius, sakė prelegentė. Ji 
eksperimentavo pasakotojų bal
sais, sukūrė pasakojimą pirmuo
ju asmeniu (Viktutėje). O 
Vydūnas davė suintelektualintos 
koncepcijos dramų. Jam darė 
įtakos Maeterlincko drama 
„Mėlynoji paukštė” (1909), jis 
buvo skaitęs Nietzschę, jį veikė 
Čiurlionis.

Vydūno mistinės, idealistinės 
nuotaikos dramos (kurių jis 
parašė 15), įkūnijo naujus posū
kius. Jo moderniškumas išryš
kėjo net technikiniuose nuro
dymuose, kurie buvo vizuališkai 
preciziški, kaip Garcia Lorca 
teatre. Ciplijauskaitė stebėjosi, 
kodėl Lietuvos krikščionybės su
kakties minėjimuose nebuvo sta
toma Vydūno drama „Prabočių 
šešėliai” (1908).

Tautinio atgimimo motyvas 
antrajame dešimtmetyje buvo 
stiprus, o tautinė sąmonė tada 
jau buvo žadinama „estetiniu 
būdu”. 1911—1913 metais pasi
rodė Krėvės „Šarūnas” ir trys 
romanai, kurie irgi įkūnijo nau
jus poslinkius: Kazio Puidos 
Žemės giesmė, Dobilo-Lindės 
psichologinis romanas Blūdas ir 
Igno Šeiniaus Kuprelis.

Ciplijauskaitė neanalizavo rea
listų klasikų Biliūno, Vienuolio, 
nei kitų tuo laikotarpiu pasi
reiškusių rašytojų, kurie tęsė 
ankstesnes literatūrines tradi

cijas. Ji kalbėjo tik apie tuos, 
kurie įvykdė persiorientavimą į 
Vakarų kultūros naujas estetines 
linkmes.

Kitoj įdomioj suvažiavimo pa
skaitoj patys klausytojai turėjo 
persiorientuoti į Vakarus. Tai 
buvo Ilonos Gražytės-Maziliaus- 
kienės pranešimas, kuriame ji 
svarstė Vakaruose besireiškian
čią, kovingą literatūros kritikos 
srovę — feministinę kritiką. Pra
nešimo tema — „Feministinės 
literatūros kritikos problemos ir 
metodai”.

Prelegentė pabrėžė, kad ši 
kritika nėra koks „egzotiškas 
paukštis”. Ji yra tik viena iš 
dabartinių literatūros kritikos 
linkmių su skirtingu išeities 
tašku. Pirmasis jos tikslas — 
surasti savo kalbą. Tai buvo pa
ryškinta biblinių pavyzdžiu: kai 
buvo sukurtas Adomas, jis davė 
vardus viskam, kas egzistuoja. Ir 
moterį jis pavadino savo nukalta 
kalba: „Eva”. Iki šiol visa litera
tūros kritikos sistema tik vyrų. 
Dabar feministinė kritika ieško 
savo kalbos.

Jai rūpi moters supratimas lite
ratūroj ir moterys rašytojos li
teratūroj. Vyrai sugalvojo ištisą 
stereotipų sistemą — priešpriešas 
vyro/ moters charakterizavimui: 
veiksmingumas/ pasyvumas, gal
va/ širdis, intelektas/ jausmas, 
logiškumas/ praktiškumas, kul- 
tūra/gamta. Prancūzų struk- 
tūralistas Roland Barthes 
yra nurodęs, kad moters kalba 
reflektuoja tai, ką vyras mato. 
Knygose moteris kalba ne savo 
kalba, net ir jos pasąmonė iki šiol 
ne sava.

Feministinė kritika nori 
„atrasti” moteris rašytojas ir 
atverti naujus tų rašytojų per
skaitymus. Ji nori pažvelgti į tų 
rašytojų sukurtus moterų perso
nažus — kiek jie reflektuoja vyro 
psichiką, vyrų sukurtus stereoti
pus. Bet prelegentė pažymėjo ir 
neigiamą feministinės kritikos 
pusę — daug autobiografinio ele
mento, tendencija kurti moterų 
rašytojų / skaitytojų getą, 
polinkis moteris mokyti. 
Feministinė kritika negali būti 
vien ataka prieš vyrus, sąskaitų 
suvedimas — tik kitokia inter
pretacija. Reikia, kad vyrai ir 
moterys nežiūrėtų į vienas kitą ir 
tik reflekciją matytų, bet kad 
kartu žiūrėtų šalia vienas kito į 
praeitį ir ateitį, kad stovėtų 
greta.

Klausimų ir atsakymų metu, 
po paskaitos, paaiškėjo, kad ir lie
tuvių literatūroj moters pasaulis 
neegzistavo. Ir mūsų moterys 
rašytojos laikėsi stereotipų — jie 
galiojo ir Viktutėj, ir Sename 
dvare. Bet paaiškėjo taip pat, kad 
ir vyrai gali rašyti feministinę 
kritiką — taip, kaip darė Roland 
Barthes.

O dėl vyro ir moters stovėjimo 
greta, ta revoliucija jau įvyko 
labai seniai, iš antropologiško 
taško paaiškino dr. Marija Gim- 

(Nukelta į 4 psl.)
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Pajudėjo Lietuvos architektūros istorija
JURGIS GIMBUTAS

*
Ką tik gautas veikalas Lietuvos 

architektūros istorija. Nuo seniau
sių laikų iki XVII a. vidurio, I 
tomas, Vilnius, „Mokslas”, 
1987,384 psl., 175 iliustracijos po 
2 ar 3 paveikslus, tad iš viso įdėta 
apie 500 brėžinių, piešinių ar 
fotografijų. Tiražas pažymėtas 
20,000. Vidiniame viršelyje įrašy
tas mokslinis redaktorius — ar
chitektūros mokslų kandidatas 
Jonas Minkevičius, o toliau duota 
redakcinė kolegija: Jonas Minke
vičius (pirmininkas), Juozas Bar
šauskas, Klemensas Čerbulėnas, 
Algė Jankevičienė ir Algimantas 
Miškinis. Dar įrašytos penkios 
recenzentų pavardės ir dailinin
kas Eugenijus Karpavičius.

Čia neketinama recenzuoti 
šios knygos, o tik glaustai su
pažindinti su jos turiniu. Recen
ziją turėtų parašyti vienas trijų 
išeivijos lietuvių architektų, 
kurių daktarinės ar magistrinės 
disertacijos parašytos iš Lietuvos 
istorinės architektūros. Lietuvos 
architektūros istoriją rengė 
autorių kolektyvas daugiau kaip 
dešimtį metų ir įteikė leidyklai 
prieš septynerius metus. Dėl ko 
taip ilgai užtruko tikrinimas, 
recenzavimas, pataisymai ir pa
galiau spausdinimas, nežinome. 
IŠ viso numatyti keturi tomai. 
Pirmasis jau mūsų rankose, ir 
sudaro labai gerą įspūdį. Įvade 
pasakyta, kad šio leidinio tikslas 
yra apibendrintai apžvelgti 
Lietuvos architektūros raidą, 
klasifikuojant medžiagą istoriniu 
chronologiniu ir tipologiniu prin
cipu. Pirmasis tomas apima 
archeologinius ir istorinius lai
kus iki XVII a. vidurio, antra
jame numatyta siekti XIX a. 
pirmuosius dešimtmečius, tre
čiajame XIX a. — XX a. iki karo 
ir paskutiniajame — sovietinės 
Lietuvos architektūrą. v

Priešistorinė ir Lietuvos vals
tybės kūrimosi architektūra 
apžvelgta trumpai, tik 41 psl. su 
27 iliustracijomis. Rašoma apie 
piliakalnius, ntedįnes ir mūrines 
pilis, seniausias Bažnyčias ir 
rūmus. Parašė K. Čerbulėnas ir 
po mažiau A. Jankevičienė; V. 
Levandauskas, J. Baršauskas ir
N. Kitkauskas.

Nuo XV amžiaus turima dau
giau išlikusių architektūros 
paminklų ir istorinių faktų, tai 
jau galima detaliau nagrinėti at
skirus pastatus. Miestų ir mies
telių raidą iki XVI a. vidurio 
nagrinėja A. Miškinis per 40 pus
lapių, iliustruodamas seniausiais 
Vilniaus, Gardino, Ukmergės, 
Alytaus, Naugarduko, Lydos, 
Klaipėdos, Kauno, Trakų, 
Merkinės, Varnių ir kelių kitų 
planų diagramomis. Keliais atve
jais Miškiniui talkininkavo K. 
Mekas, J. Oksas, S. Mikulionis ir 
A. Baliulis. Gotikos architektūrai 
skirta 72 puslapiai ir 102 pa

veikslai. Rašoma apie pilis, 
bažnyčias, visuomeninius pas
tatus ir gyvenamuosius namus. 
Pagrindinė gotikos autorė yra A. 
Jankevičienė, o jai talkininkavo, 
aprašydami kai kuriuos pastatus,
S. Abramauskas, S. Mikulionis,
J. Baršauskas ir N. Kitkauskas 
(Vilniaus katedra). Toliau eina 
antrasis A. Miškinio ir jo talki
ninkų urbanistinis įtarpas nuo 
XVI a. vidurio iki XVII a. vi
durio. 42 puslapiuose pana
grinėtos miestų raidos sąlygos, jų 
planai ir pailiustruota 39 plane
liais ar panoraminiais piešiniais.

Renesansui teko knygos liūto 
dalis — 101 puslapis. Nagri
nėjamas to stiliaus plitimas, 
medžiagos ir technika, pilys, 
rūmai, namai, rotušės, visuo
meniniai ir švietimo pastatai, 
daug bažnyčių. Tai vis mūrinė 
architektūra, kaip ir gotikos. 
Apie renesansą daugiausiai rašė
K. Čerbulėnas ir J. Baršauskas; 
kiti autoriai yra: V. Levandaus
kas, Ž. Simanavičius, A. Rau- 
linaitis, D. Zareckienė, J. Minke-
vičius, S. Lasavickas, S. 
Čerškutė, J. Oksas, V. Zubovas, 
V. Baranauskas, A. Janke
vičienė, N. Kitkauskas, A. Pily- 
paitis, E. Urbonienė, V. Purlys. 
Renesanso architektūrai pailius
truoti įdėta 140 paveikslų — 
brėžinių, piešinių ar nuotraukų.

Suminėtosios bendraautorių 
pavardės rodo, kad Lietuvos 
architektūros istorijai parašyti 
buvo sutelkti bemaž visi ir visos 
architektai ir menotyrininkai ar 
inžinieriai, kurie jau yra mums 
žinomi ne tik savo spausdintais 
veikalais ir straipsniais, bet ir 
praktišku architektūros pamin
klų tyrinėjimu bei jų restau
ravimu. Veikalo paskutiniuosius 
83 puslapius, tad apie 22% kny

Asteroidų vardyne pasižvalgius
ALEKSANDRAS RADŽIUS

Dega skliauto voratinkly 
aštrus ir ašarotas asteroidas 
(grodamas 
šviesa ir šešėliais, katedroj 
sukniubo apakintas 

astronomas...)...
Drėgnos atošvaistės plazda.

(Išlik, sielvartingas stebukle...) 
Palada. Palada. Palada.

Judita Vaičiūnaitė

Jau praėjusio šimtmečio pačioje 
pradžioje astronomams paaiškėjo, 
kad tarp Marso ir Jupiterio orbi
tų skrieja gausybė smulkių kūnų. 
Stebint teleskopu (nuoga akim jie 
neįžiūrimi), tie kūnai atrodo visai 
taip, kaip ir žvaigždės. Tad Wil- 
liam Herschel 1802 m. juos ir pa
vadino asteroidais, atseit žvaigž- 
diškais kūnais. Bet „žvaigždiški 
kūnai” vis dėlto skrenda aplink 
Saulę, kaip ir visos kitos pla
netos, tad, norėdami pripažinti 
kad ir nepilną planetinį rangą,

Šv. Mykolo bažnyčios Vilniuje skliautai, 18 a.
Nuotrauka M. Sakalauskp

UŽUOJAUTOS NAMAI

gos, užima rūpestingai paruoštas 
mokslinis bagažas: santrumpos, 
šaltiniai, literatūra, paaiškini
mai, rusų ir anglų kalbomis 
santraukos su iliustracijų 
sąrašais tomis kalbomis, 
vietovardžių rodyklė, asmenvar
džių rodyklė, dalykinė rodyklė, 
knygos turinys rusų, anglų ir 
lietuvių kalbomis (su autorių 
pavardėmis ties atskirais objek
tais). Pabaigoje duotos aštuonių 
fotografų pavardės, kurie paga
mino nuotraukų. Knyga enciklo
pedinio formato, įrišta tamsiu 
bordo ir auksine nugarėle; tvirto 
aplanko nuotraukose matome M. 
Sakalausko nuotraukas: Za
pyškio gotikinę bažnyčią ir Vil

kai kurie astronomai vadino juos 
planetoidais. Šiais laikais vis 
dažniau ir dažniau užtinkamas 
mažųjų planetų (Minor Planets) 
pavadinimas. Net ir asteroidus 
registruojanti įstaiga Cambridge, 
Mass., vadinama Mažųjų planetų 
centru (Minor Planet Center), 
nors Herschelio nukaltas „aster
oidas” irgi gana populiarus.

Kiek tų asteroidų yra? Čia jau 
astronomų tarpe sutarimo nėra. 
Vieni spėja, kad jų gali būti 20, 
gal 30 tūkstančių, kiti sako, apie 
50,000, dar kiti skaičių kelia iki 
100,000. Bet iš tikrųjų niekas 
nežino. Žinomi tik tie asteroidai, 
kuriuos stebėtojai surado. Šiuo 
metu jų skaičius siekia 3570. 
Tiek jų suregistruota vardyne, 
apskaičiuotos orbitos, nustatyti 
ryškumai, skersmenys, paskelbti 
pavadinimai. Bet čia jau turime 
stabtelti: ne visiem dar suteikti 
pavadinimai. Iš minėto 3570 
skaičiaus 636 asteroidai dar 

niaus Šv. Mykolo bažnyčios 
skliautą su dekoratyviškomis 
nerviūromis. Šių laikų sovietinę 
realybę Lietuvoje ateinančioms 
kartoms primena knygos įvade 
pirmiausia cituojami du sovie
tinės ideologijos autoritetai, nors 
ir ne architektūros ar meno sri
čių, ir primenama, kad „į archi
tektūrą žiūrima, vadovaujantis 
marksistine - leninine metodo
logija”. Tekstai parašyti labai 
sklandžia lietuvių kalba, naudo
jant nuoseklią tarptautinę, kur 
galima, sulietuvintą termino
logiją. Neužtinkame ar nesu
vokiame minėtosios metodo
logijos. Vyrauja atsargus nuosek
lumas ir logika.

laukia savo vardų, dar jų 
duomenys nepatvirtinti kitų 
stebėtojų.

Asteroidų sąrašas nėra ir nega
li būti galutinis. Jis nuolat papil
domas, nuolat ilgėja, nes kasmet 
vis naujų asteroidų randama. Dėl 
to jis yra ne kas kita, kaip papras
čiausias kompiuterinis atspau
das.

Įdomu pavartyti jį, pasižiūrėti, 
kokių pavadinimų ten esama. Iš 
pradžių krinta į akis mitologinių 
vardų gausa. Pirmieji pora šimtų 
asteroidų beveik ištisai pavadin
ti mitologiniais vardais. Toliau 
pradeda atsirasti nemitologiniai, 
kurie ima gausėti ir vėliau 
dominuoja, nors mitologinių visai 
neišstumia. Jie bent retkarčiais 
vėl pasirodo.

Pats pirmasis asteroidas, rastas 
1801.1.1, pavadintas romėnų 
deivės Cereros (Ceres) vardu. Kiti 
romėnų mitologijos vardai, pa
naudoti asteroidams, yra Junona

1.

Ačiū jums, kad išgirdote,
atėjote,
kaimynai, artimieji, vaikų draugai 
ir kūdikiai,
dar nepatyrę atsiskyrimo skausmo, 
ir tie, 
kurių niekad nepažinau, — 
jus atvedė tasai, 
kuris jau nugalėjęs mirtį, 
dalina dangų 
visiems lygiai sukurtą---------

Keliauja mano siela su tavimi 
virš begalybės kranto, 
virš kalijų — vestuvinių gėlių 
Gedimino gatve, 
i)irš rožių, orchidėjų, 
Šventežerio ramunių 
drauge su tais, 
kurie seniai seniai išėjo: — 
trys broliai peršautom krūtinėm 
pirmąją karo dieną, 
piemenukas,
sesuo, 
jaunas tėvas, šventadienį užmigęs 
po vieškelio drebule, 
melynaakė motina, palikusi 
devynerių metų našlaitį---------

2.

Niekur neisiu iš čia 
su tavimi šalia, 
toje pačioje kėdėje, 
prie knygom ir laikraščiais apkrauto stalo, 
radijo, 
kasetėje aklos Beatričės dzūkiška 
oi tu diemed, diemedėli, 
Adrianos o sanctissima,
Aliuko traukinėlis, —

žėri lango stikle 
paskutinis saulėlydis, 
šlapioje žolėje 
žvirbliukai rankioja duonos trupinius, 
šokinėja nuo šakos ant šakos 
džiūstančios monstera deliciosa, 
kurią abudu sodinom---- - —

Atleisk už tai, kad gyvenu, — 
fotografijoje
keturiasdešimties trejų metų juokas 
ir ašaros,

fotografijoje
draugai, kuriuos jau išsivedei,
draugai,
kurių laukdamas nesulaukdavai, —
kad galėtų dabar ateiti,
išgirsti,
ką nešiojaisi daugelį metų,
o niekada nepasakei —-----
Atleisk už tai, kad gyvenu,
kad užsimerkusi einu
fotografijoje
dideliais ratais į kalną,
mažais į pakalnę,---------
... gana, mano širdie,
gana...

3.

Atnešiu tau Cezanno obuolį,
iškirptą iš šimtametės drobės,
Van Gogho saulėgrąžų glėbį,
Arlo saulę,
kuri ištirpdys gruodą, privers žydėti
obelį, rugiagėles, bijūnus
mirusių miestui,
kur dabar amžinai gyvensi---------

Lapkritys. Vėlinių metas. Lyja.
Tirštoje migloje
geltono sunkvežimio vagonėlyje keturi vyrai, 
užsimaukšlinę megztas kepures, 
renka ir meta, 
renka ir meta
į šiukšlių dėžę geranijų vazonėlius.
Plastikiniai vainikai
per žiemą sniege iki balandžio
tavo klevo medžio namelių
vartuose---------

Kokia tyla, kokia tyla
mirusiųjų sode,
kur vešli paparčiai, erškėtrožės, alksniai, 
kur akmenys dar laukia

Jzitų namų, kitų vardų;
raudonus krūmus plauja dargana, ištirpsta 
juodas marmuras, kryžiai, baltų angelų 
veidai,
metai ir dienos---------

Kokia tyla, kokia tyla, — 
ilsėkis,
aš lauksiu ženklo,
kada ateisi,
kada pašauksi, —
bijau vienumos,
bijau gyvenimo, bijau mirties---------

(Juno), Vesta, Minerva, Aurora. 
Iš graikų mitologijos randame 
Paladę (Palias), Melpomenę, Eu- 
ridikę, Afroditę, Ikarą, Menelajų, 
Apoloną (Apollo), Dedalą, Orfėjų 
ir kt. Egipto mitologijai atstovau
ja Osiris, Horus, šumerų — Gilga- 
mešas, vokiečių — Brunhilda, 
Krimhilda ir net actekų Quetzal- 
coatl.

Kai kurie mitologiniai asteroi
dų pavadinimai pasikartoja pla
netinių mėnulių varduose, pvz., 
17 Tetidė (Thetis) ir 106 Dione 
(skaičius prieš asteroido vardą 
žymi jo atradimo eilę). Tais 
pačiais vardais pavadinti ir du 
Saturno mėnuliai. O asteroidai 
85 Io ir 1036 Ganymede lyg aidas 
atsiliepia dviejuose Jupiterio mė
nuliuose.

Didelis būrys astronomų įam
žinti asteroidų tarpe: Kopernikas, 
Tombough (Plutono planetos at
radėjas), Tycho Brahe, Oort, 
Whipple, Herschel, Opik, Halley 
ir daug kitų. Taip pat nemažai 
matematikų, fizikų, filosofų ir 
aplamai mokslininkų, kaip Bes- 
selis, Darwinas, Einšteinas, Eu- 
leris, Bernoulli, Seneca, Mende
lejevas, istorikas Tacitas, davęs 
mums aisčių pavadinimą.

Iš meno srities visų pirma 
sutinkami kompozitoriai. Vardai 
impozantiški: Sibelius, Bachas, 
Beethovenas, Brahms, Smetana, 
Dvorak, Čaikovskis, Paganini ir 
kt. Randame būrį poetų bei rašy
tojų, kaip Puškinas, Mark Twain, 

Lev Tolstoj, Chaucer, Šekspyras 
(SHakespeare), Dante, Goethe, Ši
leris (Schiller), Eliot, Kafka ir kt. 
Dailininkams atstovauja Čiurlio
nis, Kandinski, Michelangelo ir 
t.t.

Sąraše gana daug valstybių ir 
atskirų provincijų pavadinimų, 
kaip Austrija, Brazilija, Bavari
ja, Silezija, Kalifornija, Vatika
nas, Italija, Arabija, Latvija, Es
tija, Suomija, Ukraina ir net ištisi 
žemynai, kaip Afrika, Antark- 
tika, Amerika. Asteroidas, pava
dintas Rusijos vardu, surastas 
1883 m., t.y. Aušros pasirodymo 
metais, o susovietintas, surusin
tas „Litva” sursistas 1975 m., t.y. 
beveik už šimto metų, jau šiais 
laikais, kada Lietuvoje vėl slap
ta eina Aušra, Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios kronika ir kita pogrin
džio spauda.

Vardyne randame gana daug 
žymių pasaulio miestų: Pompėja, 
Chicaga, Viena, Roma, Venecija, 
Tokio, Maskva, Helsinki, Ryga, 
Leningradas, Torontas, Praha, 
San Diego, Vilnius, Paryžius (Pa
ris) ir t.t. Yra asteroidas, pavadin
tas Amazonės upės vardu, kitas 
— didžiausio Pietų Amerikos 
ežero Titicaca ir dar vienas Sibi
ro ežero Baikalo vardu. Yra as
teroidų tokiais vardais, kaip 
Poezija, Astronomija, Kalevala, 
Atila, Hanibalas, Rumpelstilz.

Nuo 1966 m. Sovietai sustipri
no asteroidų ieškojimą Krymo as- 
trofizinėj observatonioi. Keletas 

jų astronomų ten, atrodo, lyg 
nieko kito ir neveiktų, tik 
asteroidas medžiotų. Sąraše at
sirado ne vien rusiškų vardų, 
kaip 2720 Piotr Pervi (caras 
Petras Pirmasis), bet jau ir grynai 
komunistiniai, propagandiniai 
pavadinimai: 2008 Konstitucija 
(Kostitutsiya — taip angliškai 
transkribuotas rusiškas žodis) — 
naujos Sovietų Sąjungos 
konstitucijos 1977 m. priėmimo 
proga; 2112 Uljanov (Ulyanov) — 
prisiminti Lenino broliui 
Aleksandrui Iličiui, kuris už 
pasikėsinimą prieš caro Alek
sandro III gyvybę buvo pakartas; 
2122 Piatiletka (Pyatiletka) — So
vietų ekonominio penkmečio 
plano 50 metų sukaktuvėms 
paminėti; 2172 Žukov (Zhukov) — 
pagerbtas Sovietų maršalas, 
vadovavęs Sovietų kariuomenei 
Antrojo pasaulinio karo metu; 
2699 Kalinin — Sovietų politikas, 
buvęs Aukščiausios Tarybos pre
zidiumo pirmininkas, t.y. Sovietų 
Sąjungos prezidentas; 2807 Kari 
Marx; 3052 Herzen, — kurs buvo 
įtakingas praėjusio šimtmečio 
revoliucionierius ir rašytojas. 
Taip pat nemažai asteroidų 
pavadinti Antrojo pasaulinio 
karo rusų karių pavardėmis. Šis 
karas visuose jų asteroidų apta
rimuose irgi gana propagandiš- 
kai vadinamas: Didžiuoju patrio
tiniu karu (The Great Patriotic

(Nukelta į 4 psl.)
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Lietuvos krikščionybės jubiliejaus simfoninio koncerto laukiant
SAULĖ JAUTOKAITĖ

Lietuvos krikščionybės 600 
metų sukaktuvių iškilmės, pra
sidėjusios nuo šių metų birželio
24 iki liepos 1 dienos Romoje, kur 
suvažiavę keli tūkstančiai lietu
vių, kartu su popiežium Jonu 
Paulium, iškilmingai ir įspūdin
gai jas paminėjo, dar tebesitęsia, 
dar jos nepasibaigė. Visame pa
saulyje, kur tik yra lietuvių 
kolonija, organizacija ar parapi
ja, kokiu nors būdu paminima ši 
reikšminga sukaktis. Šiuo atžvil
giu neatsilieka nė Chicaga, di
džiausioji lietuvių kolonija 
išeivijoje. Sukaktuvinės iškilmės 
prasidės lapkričio 26 ir vyks iki 
lapkričio 29 dienos. Šalia paskai
tų, poezijos, susikaupimų, parodų 
bus ir muzikos vakaras. Koncer
tas įvyks lapkričio 28 dieną Mor
ton High School teatre, Cicero, 
IL. Koncertą atliks Lietuvių 
operos choras su simfoniniu or
kestru, diriguojant Arūnui Ro
bertui Kaminskui. Solo partijas 
dainuos Dana Stankaitytė, Daiva 
Mongirdaitė ir Timothy Freerer. 
Bus atlikti Jakubėno, Čiurlionio, 
Banaičio, Štarkos ir Juzeliūno 
muzikos kūriniai.

Kompozitoriaus Vlado Jakubė
no (1904-1976) trumpa kantata 
„De Profundis", sukurta poeto 
Bernardo Brazdžionio žodžiams, 
buvo parašyta 1966 metais. Ji 
buvo specialiai ateitininkų 
užsakyta prof. Stasio Šalkauskio
25 metų mirties sukakčiai. Šis 
veikalas tuomet rengtame minė
jime nebuvo atliktas, kadangi jis 
buvo per ilgas įterpti į mišių eigą. 
Pirmą kartą jį atliko 1968 me
tais Tėviškės parapijos choras, 
vadovaujamas Jurgio Lampsačio. 
Originaliai šis religinio pobūdžio 
kūrinys buvo parašytas chorui su 
fortepijonu ar vargonais. Bet 
1973 metais kompozitorius šią 
kantatą suorkestravo specialiai 
jam surengtam koncertui, minint 
jo 50 metų kūrybos sukaktį. Nors 
šis kūrinys buvo parašytas giedo
jimui mišių metu, tačiau jis tinka 
ir gali būti atliktas skirtingų 
tikėjimų bažnyčiose, koncertų 
salėse ir iškilmingų minėjimų 
progomis.

Jakubėno „De Profundis” yra 
brandus muzikos kūrinys. Veika
lo autorius taip šį savo kūrinį ap
tarė: „De Profundis turėtų būti 
vienas iš mano ryškesnių vei
kalų. Jis prasideda dramatiška 
trumpa instrumentine įžanga. 
Toliau pagal žodžių turinį 
kaitaliojasi tragiškos, ilgesingos 
ar iškilmingos nuotaikos. Baigia
si jis skaidria rezignacija, o gal 
prašvitimu” (Draugas, 1966.- 
XII.10).

Kompozitorius ir dailininkas 
Mikalojus Konstantinas Čiurlio
nis (1875-1911) simfonine poemą 
„Jūrą” pradėjo kurti 1903 
metais, o visai ją užbaigė 1907 
metais. Tai yra poemos pradėjimo 
ir užbaigimo datos, o tarp šių 
dviejų datų per ketverius metus 
Čiurlionio dėmesys buvo nukreip
tas į meną ir tapybą, mažai laiko

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis Vladas Jakubėnas Kazimieras Viktoras Banaitis Julius Juzeliūnas Julius Štarka

skirta muzikos kūrybai. Kai kom
pozitorius komponavo šią simfo
ninę poemą, jis tikėjosi, kad ją 
atliks Varšuvos filharmonija, ta
čiau jo norai neišsipildė, jis mirė 
neišgirdęs savo kūrinio, orkest
rui jį grojant. Praėjus maždaug 
30 metų, ši poema buvo pirmą 
kartą atlikta, minint Čiurlionio 
25-ąsias mirties metines.

Čiurlionio, kaip kompozitoriaus 
ir kaip dailininko, kūryboje labai 
svarbią vietą užėmė gamtos ele
mentai — jūra, miškas, medžiai, 
vandenys. Kaip pats kompozito
rius sakė: „Girios ir jūros, tai 
mūsų orkestrai” („Laiškai Sofi
jai”). Jo simfoninėje poemoje 
„Jūroje” girdime vandens gelmių 
pašėlimą, bangų ūžesį, pamažu 
audrai nutilstant, prasiskleidžia 
mistiškai skaisti ir giedri 
vandens ramumo<nuotaika.

Kompozitorius Jakubėnas, ap
tardamas Čiurlionio muzikinę 
kūrybą („M. K. Čiurlionis”, 
1938), apie „Jūrą” rašė: „Tai 
veikalas, pilnas kūrybinės fan
tazijos ir nepaprasto orkestrinio 
išradingumo. Savo orkestro 
spalvomis „Jūra” eina lygiomis 
su to laiko orkestriniais išra-

kūrinių solo balsui ir chorams, 
didelį skaičių liaudies dainų 
harmonizacijų ir vieną operą. Jo 
vienintelė opera „Jūratė ir 
Kastytis” turėjo ilgą ir vargingą 
kūrybos procesą. Kompozitorius 
jau Lietuvoje 1932 m. turėjo 
poetės Bronės Buivydaitės 
parašytą operai libretą ir buvo 
pradėjęs rašyti muziką. Bet ši 
Lietuvoje pradėtoji opera buvo 
užbaigta rašyti 1955 m. Ameriko
je. Po to dar penkerius metus 
Banaitis operos rankraštį vis 
taisė ir tobulino. Sirgdamas 
kamuojančia ir nepagydoma Par- 
kinsono liga, jis fiziškai nepajėgė 
ir nesuspėjo operos suorkestruo- 
ti. Ją suorkestravo amerikietis 
James T. Kilcran.

Kompozitoriaus Banaičio norai 
išsipildė daugiau negu jis tikėjosi. 
Labiausiai jis troško, kad bū*ų 
išspausdintas jo operos „Jūratė ir 
Kastytis” klavyras, kad jo 
rankraštis nedingtų nežinioje. 
Klavyras buvo išspausdintas 
1971 metais. Kitais 1972 metais 
Chicagos Lietuvių opera ne tiktai 
pastatė jo operą, bet taip pat įrašė 
į plokšteles, kurios paliks atei-

dimais, įvykdytais Richardo 
Strausso, Claude Debussy ir 
kitų”.

Kompozitorius Julius Štarka 
(1884-1960) daugiausia kūrė 
vokalinę muziką. Jo sudėtingos 
formos daina „Tušti paliktieji 
namai”, parašyta poeto Kazio 
Bradūno žodžiams, jau buvo 1946 
m. atlikta Memmingeno (Vokieti
joje) stovyklos teatre, kada 
koncertavo Dillingeno, paties 
kompozitoriaus Štarkos vadovau
jamas vyrų choras. Mirus kompo
zitoriui Starkai, Juozas Kreivė
nas taip rašė: „Kelios originalios 
dainos, kurių tarpe pažymėtinas 
tikras perliukas .Tušti paliktieji 
namai’. Čia toje dainoje teturime 
teksto tik 32 taktus, bet Juliui 
Starkai jų užtenka atvaizduoti 
prievarta tėvynę paliekančiųjų 
nuotaiką ir žodžiais neišsakomą 
širdies skausmą” (Draugas, 
1960. VII. 16).

Kompozitorius Kazimieras 
Viktoras Banaitis (1896-1963) yra 
vienas iš mūsų žymiųjų kompozi
torių, kuris yra sukomponavęs 
daugiausia kamerinės muzikos: 
sonatų (smuikui, fortepijonui, 
violončelei), siuitų, vokalinių nančioms kartoms. Deja, pats

kompozitorius šitų savo troškimų 
išsipildymo nebesulaukė ir jų 
neišgyveno.

Koncerte atliksimas šios operos 
pirmas veiksmas susideda iš 
spalvingų vyrų, moterų ir mišrių 
chorų, solo melodingų partijų su 
emocine ir dramatine itampa.

Programos pabaigai bus atlikta 
gerai žinoma daina „Lietuva 
brangi”, kurios melodiją Mairo
nio žodžiams sukūrė Juozas Nau
jalis, o vėliau jos kompoziciją 
išplėtojo 1968 metais kompozi
torius Julius Juzeliūnas.

Kaip matome iš programos 
muzikinių kūrinių, galime tikėtis 
aukšto lygio koncerto. Muzikos 
kūrinių autoriai: Čiurlionis, Ja
kubėnas, Štarka, Banaitis, 
Juzeliūnas yra gerai žinomi kom
pozitoriai, bet jų šie brandūs 
kūriniai yra labai retai girdimi 
mūsų koncertuose. Todėl šis 
Lietuvos krikščionybės jubilie
jaus koncertas bus ne tiktai gera 
proga išgirsti pirmą kartą arba 
vėl naujai šiuos muzikos 
kūrinius, bet taip pat savo 
atsilankymu prisidėti prie 
paminėjimo Lietuvai tokios svar
bios sukaktuvinės šventas. .

Literatūra
Santaros-Šviesos 

suvažiavime

(Atkelta iš 2 psl.)
butienė. Ankstyvoji civilizacija — 
Gilenija — buvo balansuota (tai 
nebuvo matriarchatas prieš patri
archatą, o tik „partnership”). 
Reikia tik grįžti į tuos laikus, 
sakė ji.

Kitas literatūrinis įvykis, tai 
buvo poezijos vakaras. Čia balan
so tarp vyrų ir moterų nebuvo, 
nes dalyvavo tik vienas poetas, 
Tomas Venclova, ir keturios poe
tės: Gintarė Remeikytė, Austė 
Pečiūraitė, Judita Vaičiūnaitė ir 
Liūne Sutema. Bet kartų ir stilių 
balansas buvo puikus.

Suvažiavime buvo daug kitų 
įvykių, netelpančių į šio rašinio 
rėmus. Koncerto šįmet nebuvo, 
bet netikėtai atsilankęs solistas 
Danielius Sadauskas iš Vilniaus 
„ekspromtu” padainavo keletą 
dainų. Lietuvoj jis yra įrašęs 
ciklus dainų, sukurtų pagal poetų 
tekstus (yra ir Mačernio ciklas).

Elenos Urbaitytės naujosios 
kūrybos paroda New Yorke

Niujorkietės menininkės Ele
nos Urbaitytės individualinė 
paroda buvo atidaryta Phoenix 
Gallery, New Yorke, šių metų 
spalio 27 dieną ir tęsis ligi lap
kričio 21 dienos. Paroda pava
dinta „Painted Surfaces”. Iš
statytos trijų matavimų formos 
yra sukurtos iš medžio, metalo, 
drobės ir integruotos su pavir
šiais, tapytais aliejum, vaškiniais 
dažais, „latex” bei emaliu. Urbai- 
tytei tyrinėjant, kaip skulptūros 
ir tapybos disciplinos viena kitą 
atspindi, jos daugialypiai pa
viršiai įgauna tapybišką mat
menį. Svyrančios geometrinės 
plokštumos, atspindinčios vyrau
jančius raudonus bei mėlynus 
tonus, kuria įtampą visuose jos 
darbuose. Sustatydama greta 
plokščius ir struktūruotus plotus, 
perkirstus įstrižainėm linijom, ji

sustiprina savo priešingybes. 
Naujieji menininkės darbai, su jų 
sparnų formos paviršiais, tęsia to
liau Urbaitytės rūpestį pažadinti 
žmogiškumo jausmus mūsų tech
nologinėje visuomenėje. Parodos 
metu taip pat bus rodomos 
vaizdajuostės iš trijų pastarųjų 
Elenos Urbaitytės individualinių 
parodų.

Apie Elenos Urbaitytės kūrybą 
šitaip rašo dr. Judy Collischan 
Van Wagner, Hillwood galerijos 
direktorė Long 
universitete:
„Naujoji Elenos Urbaitytės 

stambių darbų serija, jos iki šiol 
ambicingiausia savo skale ir 
sudėtingumu, pateikia junginį 
elementų, kuriuos dailininkė yra 
anksčiau tyrinėjusi. Svarbiausias 
šios jos vėliausios kūrybos bruo-

Island

Elena Urbaitytė „Earthbound”, 1987
(Medis, „latex” emalis, 53" x 140”)

žas yra jos unikalus įsisavinimas deriniais; judėdami aplink įvyk- 
formato, kuris yra iškart tapy- dytą kūrinį, patiriame skulp- 
biškas, skulptūriškas ir architek
tūriškas. Ryšium su dabartine 
Vakarų meno istorija ir jos 
žodynu, jos pastangas geriausiai 
galima apibūdinti kaip tapytas 
konstrukcijas, pagal dvidešimto 
šimtmečio meno tradiciją, kurios 
šaknys glūdi Paul Cezanne 
impresionizme ir kuri buvo išvys
tyta kubizmo menininkų ini
ciatyva bei pagilinta kons- 
truktyvistų estetikos — Vladimir 
Tatlin, Naum Gabo, Antoine 
Pevsner. Urbaitytė semiasi iš šio 
palikimo, plėtodama savo pačios 
originalią ir asmeniškai suprastą 
kūrybą”.

„Šviesos ir jos judesio erdvėje 
iššaukimas, buvęs lemiamu 
kubizmo ir konstruktyvizmo 
sąvokoms, taip pat yra pirminės 
svarbos Urbaitytės meno pobūd
žiui. Ji yra tyrinėjusi šviesos susi
darymą ir jos judesį per paviršius, 
tapydama ant drobės ir kurdama 
skulptūras iš metalo plokščių bei 
spinduliuojančios šviesos. Dabar 
ji tapo ant paviršiaus medinių 
plokštumų, kurios pastatomos 
ant briaunos ir nukreipiamos 
įstrižai į erdvę, sudarydamos trijų 
matavimų kryptis. Šviesos ir 
tekstūros pajutimą sukuria 
riuglostyti fasadai, o judesys 
erdvėje yra išryškinamas spalvos 
dryžiais arba aštriai ištęstais 
trikampiais, kurie, visai pažo
džiui, sudaro tapytų atspalvių dū
rius. Spalvos ir formos veikla 
pagyvinama ir per žiūrovų judė
jimą, kada jie apeina kūrinį ir jis 
atskleidžia įvairius vaizdus iš 
skirtingų kampų.”

„Suliedama kelių meno formų 
aspektus, Urbaitytės kūryba 
nesiduoda kategorizuojama pagal 
skalę. Jos kūriniai buvo efek
tyvūs kaip maketai, jie puikūs ir 
įvykdyti, kaip dabar, o taip pat 
šis menas galėtų būti įspūdingas 
ir išplėstu mastu. Tai reiškia, kad 
iš arti galima gėrėtis dažų tepimo

tūrinį pojūtį, o įsivaizduojamas 
labiau monumentaliame dydy
je kūrinys, atrodo, būtų skirtas 
architektūriniam kontekstui. 
Kūrinys savyje įkūnija plėtimosi 
pajautą keliais požiūriais: pačios 
menininkės kūrybinės pažangos, 
dabartinių kūrinių formų prasi- 
tęsimo į aplinką ir užuominos 
apie galimas platesnes situacines 
konstrukcijas”.

*
Elenos Urbaitytės parodos 

lankytojams priėmimas ruo
šiamas lapkričio 7 dieną. 
Phoenix galerija (568-78 Broad- 
way, Suite 607, New York, N.Y.) 
veikia antradieniais — šešta
dieniais nuo 11 v.r. iki 5:30 v.v.

Asteroidų vardyne 
pasižvalgius

(Atkelta iš 3 psl.)
War). Na, o asteroidas 2609 Kiril- 
Metodi tikriausiai tarnauja kaip 
„įrodymas”, kad Sovietuose egzis
tuojanti tikėjimo laisvė, nes jie 
apibūdinti kaip slavų apaštalai, 
sukūrę slavų alfabetą, nors kai 
kurie istorikai tvirtina, kad kiri
licos autorius esąs nežinomas 
(Lietuviu enciklopedija, t. XI, p. 
514).

Reikia stebėtis, kaip tokie pa
vadinimai praėjo per tarptautinę 
asteroidų komisiją. Didelė 
sovietinių pavadinimų dalis susi
jusi su šio’šimtmečio politiniais 
bei kariniais įvykiais ir 
asmenimis, tad prieštarauja Ma
žųjų planetų centro taisyklėms. 
Nežiūrint to, komunistinė pro
paganda sėkmingai skverbiasi 
net į neutralaus astronomijos 
mokslo sritį.

Tomas Žebrauskas
(Atkelta iš 1 psl.) 

matė Vienoje ar Prahoje, ir jo 
laisvas pritaikymas savo kraštui 
bei jo nebijojimas dekoratyvinio 
suprastinimo parodo jo, kaip 
kūrėjo, laisvumą bei subrendimą.

Tomas Žebrauskas jau savo gy
venimo laikotarpiu buvo aukštai 
vertinamas kaip architektas, 
observatorijos autorius. Obser
vatorija buvo lyginama su 
kitomis Europoje ir buvo ver
tinama labai aukštai. Didikai irgi 
įvertino jo sugebėjimus ir prašė 
projektuoti jų rūmus. Įdomu 
pastebėti, kad Tomo Žebrausko 
laiškuose matyti feodalizmo 
etiketas, tačiau jo mąstymas, dar
bas, energija ir charakterio 
dinamika yra švietimo amžiaus. 
Susipažinus su Tomu Žebrausku 
galima tikėti, kad jis užkrėtė 
kiekvieną savo didele energija ir 
entuziazmu mokslui. Nestebėti
na, kad jis paruošė dirvą ir įkvėpė 
daug, savo mokinių, kurie tapo 
savo meto pasaulinio lygio moks
lininkais, nors nė vienas jų 
neaprėpė tiek veiklos sričių, kaip 
mokytojas. Nuo Tomo Žebrausko 
laikų Vilniaus universitete pra
sidėjo specializacija.

Šios knygos autorius V. Zubo
vas, surinkęs medžiagą ir užre- 
kordavęs šaltinius, rašo, kad „Ši 
medžiaga turėtų būti naudinga 
mokslo, kultūros, architektūros 
istorijos tyrimui”.

Ar nebūtų įdomu, jei atsirastų 
dramaturgas, kuris išpopuliarip- 
tų šią Tomo Žebrausko įdomią as
menybę? Ar nebūtų įdomu,,jei 
būtų paruoštas jaunimui lietuviš
kose mokyklose skaitymui atpa
sakojimas nuotykių iš Tomo Žeb
rausko gyvenimo. Pavyzdžiui, 
kaip jis, neturėdamas kantrybės 
sulaukti astronominių prietaisų, 
naktį siūlų, medinių liniuočių 
pagalba nustatė kampinį poliaus 
aukštį Vilniaus horizontui, pada
rydamas tik 5 minučių klaidą? Ar 
nebūtų įdomu šio krašto mokslei
viams, pažjstantiems Europos ir 
Amerikos XVIII amžiaus istoriją 
ir architektūrą, susipažinti su 
veikla šiose srityse Lietuvoje, kad 
galėtų tai palyginti?

FOTOGRAFŲ PARODOS 
KONKURSO LAIMĖTOJAI
Šešioliktoji metinė Lietuvių 

fotografų išeivijoje paroda vyko 
nuo spalio 23 iki lapkričio 1 ęj. 
Čiurlionio galerijoje, Jaunimn 
centre, Chicagoje. Šiemetiniam 
fotografijų konkursui, kurio tema 
buvo „Metų laikai”, buvo atsiųs
tos 86 nuotraukos. Konkurso 
laimėtojus išrinko parodos lanky
tojai, balsuodami už labiausiai 
patinkamas nuotraukas. Vakar, 
lapkričio 6 dieną, per vakaronę 
Jaunimo centre buvo paskelbti 
balsavimo rezultatai: pirmą vietą 
laimėjo Kazys Daugėla, antrą — 
Petras Ražiūnas, trečią — Aldona 
Kaminskienė.

matomi eksponatai iš A. ir A. Tamošaičių rinkinio — lie
tuvių tautiniai drabužiai: (iš kairės) Mažosios Lietuvos 20 
a. pradžioje, Žemaitijos 19 a. pabaigoje ir Aukštaitijos 19 
a. pabaigoje. Nuotrauka Jono Tamulaičio

Lietuvių tautodailės instituto Chicagos skyriaus paroda 
„Lietuviški audiniai laiko tėkmėje" vyksta Balzeko Lie
tuvių kultūros muziejuje iki lapkričio 14 dienos. Lankymo 
valandos: pirmad. 10-8. antrad.-sekmad. 10-4. Nuotraukoje
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