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Šnekame ir rašome 
lietuviškai

Jeronimo Kačinsko kūryba sugrįžo į Tėvynę

Štai vaišių stalas, „sezaniškai” 
papuoštas valgiais ir buteliais. 
Proga: gimtadienis, o gal varda
dienis, ar šiaip koks pagarbaus 
dėmesio vertas šeimos jubiliejus.

Už stalo susėda dažnai sutin
kami, bet visad mieli žmonės, su 
kuriais smagu pabūti, pašnekėti 
dar nepamiršta lietuvių kalba. 
Iš kelių galima mokytis kir
čiavimo, o iš kitų, kaip iš Los 
Angeles lietuviškos radijo va
landėlės vyresniųjų pranešėjų, 
retai išgirsi „parlamentą”, „inži
nierių”, „fotografą”, „autobusą”, 
„kilogramą”, „testamentą” ir 
panašius žodžius, kirčiuojant 
trečią skiemenį. Daugelis įsimy
lėję antrą. Jei pasitaiko žodis 
„veltui”, tai būtinai kirčiu pala
bina „ui”. Gi „vėliavos” viena
skaitos kilmininką kirčiuoja 
„os”, o ne pirmą skiemenį, kaip 
to reikalauja pirmoji kirčiuotė.

Maža bėda su kirčiavimo klai
domis. Kur kas juokingiau, kai 
pašnekesys užstalėj pavirsta lie- 
tuvių-amerikiečių kalbų miš
raine. Galima būtų pailiustruoti 
pavyzdžiais, tačiau jais mes nieko 
nenustebinsime. Sykį Braz
džionis prasitarė, jog mūsų skran
dis ilgiausiai nenutausta. Deja, 
įsitikinau, mūsų žodynas užsta
lėje yra leisgyvis. Neretai 
kvėpuoja nuo sočios vartosenos: 
steikų, čikenų, mytlofų, dresingų, 
drinksų, džiusų, aiskrimų, 
keikų... Kartais kyla įdomi disku
sija, kaip tą ar kitą patiekalą pa
vadinti lietuviškai. Hatdogą? 
Kečapą?.

* * *

Sykį viename savaitraštyje 
skaičiau rašinį apie dabartinę 
ekonominę krizę ir tuos darbš
čius, sumanius mūsų tautiečius, 
„kurie yra sutaupę pinigų ir turi 
sutaupąs banke”.

Šis, taupumą iškeliantis saki
nys, panašus į Tarptautinių 
žodžių žodyne duodamą pleonaz- 
mo pavyzdį „aš verkiu ir lieju 
ašaras”. Panašiai teisme liejo 
ašaras ir kaltinamasis: „Pone 
teisėjau, aš visai nebuvau girtas, 
kai sudaužiau vitrinos stiklą, tik 
vieną taurelę išgėręs troškuliui 
numalšinti”. „Gerai”, sako tei
sėjas, „kadangi nebuvai girtas, 
tai pasėdėsi daboklėje ne vieną 
savaitę, bet septynias dienas”.

Mėgstame būdvardžius. Ny

Šiame numeryje:
Už tikslesnę, vaiskesnę mūsų kalbą • Kompozitorius Jeronimas 
Kačinskas • Dar keturi veikalai kraštotyros lobynan • Vydūno 
Jaunimo fondui 40 metų • Artūro Tereškino eilėraščiai • 
Smuikininko Raimundo Katiliaus koncertas Chicago’je • 
Pirmkartinė Chicago’s dailininkų paroda

ka-Niliūnas rinkinyje Vyno 
stebuklas būdvardį pavadino 
nutukusiu. Neretai juo patepame 
tai, ko tepti nereikėtų, kad ir rie
bų blyną sviestu. Parašome: „di
džioji dauguma pritarė prezi
dentui”. Kitur: „Albino sveikatos 
silpnoji pusė yra silpnybė saldu
mynams”. Kritikas dėsto, kad
N.N. rašytojas „po ilgų bandymų 
sukūrė savitą, originalų, tikrai 
autentišką stilių”. Girdėjau, kaip 
viename pokylyje kalbėtojai aš
tuoniasdešimtmečiu! sukaktu
vininkui linkėjo didelės sveikatos 
(vien sveikatos nepakako). Pabai
goje gerbiamas senolis papasako
jo, kaip jaunystėje tam tikru 
metu jautėsi ligūstas ir ne
sveikas, dabar visiems dėko
damas taria didelį lietuvišką 
ačiū.

♦ * ♦
Tik šių metų kovo pradžioje 

gavau prenumeruojamo Literatūros 
ir meno spalio mėnesio du nu
merius. Tuoj įnikau skaityti 
aktualų Vytauto Kavolio 
straipsnį, gvildenantį indi
vido laisvės ir kolektyvo val
džios akistatos būklę. Straips
nis pavadintas gan įmantriai 
„Preliminarinės paradigmos at
gimstančių dievų užsiėmimas”. 
Ką tai reiškia, nesuvokiu. Gal 
antraštėje trūksta brūkšnio? Tad 
skaitau atsidėjęs, su meškeriotojo 
kantrybe.

Vis tiek, nežiūrint atidaus susi
kaupimo, įsiveliu į tirštą sakinį, 
ir nė iš vietos. Pasijuntu lyg žu
velė, įstrigusi mokslinio intelekto 
tinkle.

Būtent: „Pripažįstant, kad gru
pės, turinčios savo narių susi
kurtą ar paveldėtą kultūros 
identitetą, nėra vien priemonės 
savo narių individualiems tiks
lams siekti, bet ir moralinės ver
tybės, kurioms įsipareigojama, 
taip pat autentiškų jausmų, 
kurių negalima nereikšti nepra
randant savęs, substratas, kad 
dėl to ne vien individai, bet ir 
bendruomenės turi savo teises, 
kurias verta net ir liberaliai 
demokratiniais įstatymais sau
goti, — vis dėlto lieka klausimas: 
kieno teisės konflikto atveju turi 
pirmumą — individo ar grupės?”

Sintaksė kaip reikiant. Ta
čiau skaityti sunku dėl tos ša
lutinių (daiktavardžius aiški-

LIUDA ŽIAUGRIENĖ

„Bene maloniausia šių metų ži
nia visuose kraštuose gyve
nantiems lietuviams — Lietuvos 
nacionalinės premijos suteikimas 
Bostone gyvenančiam žymiam 
mūsų kompozitoriui ir dirigentui 
profesoriui Jeronimui Kačinskui. 
Lietuva gyvena jo viešnagės, jo 
simfoninės, kamerinės ir chorinės 
muzikos koncertų įspūdžiais.

Muzikos barai (1991, Nr. 23)

Vienas po kito sugrįžta į 
Tėvynę rašytojų, poetų, meni
ninkų, filosofų ir kompozitorių 
darbai, sukurti už jos ribų. Išei
vijos kūryba užima itin svarbią 
vietą tautos kultūriniame 
palikime, reikšmingai užpildy
dama beveik penkių dešimtmečių 
spragą. Tik prasidėjus Lietuvos 
Atgimimui buvo palaužta ideolo
ginė blokada, kuri iki tol budriai 
saugojo savo piliečius nuo 
menkiausio galimo laisvės idėjų 
prasiskverbimo iš Vakarų. Lais
vam pasauly atsidūrę lietuviai 
menininkai, minties ir žodžio 
puoselėtojai kūrė laisvos, nepri
klausomos Lietuvos įvaizdi, mokė 
ryžtingai kovoti, stiprinti tau
tiškumą ir dvasingumą.

Šiuo metu tai ypač aktualu 
žmonėms, gyvenantiems Lietu
voje. Graibšte išgraibstomos nau
jai išėjusios poezijos ir prozos kny
gos, filosofijos raštai, gausiai lan
komos vaizduojamojo meno pa
rodos, koncertai — sugrąžinami 
kūrėjų vardai ir veikalai. Dar ne 
taip seniai ir Jeronimo Kačinsko 
vardą gaubė užmaršties skraistė. 
Jo muzika, suskambėjusi Atgi
mimo metais, sužėrėjo visomis 
garsų varsomis Lietuvos muzikos 
klausytojams. Jo paties, kompo
zitoriaus, dirigento, pedagogo 
gyvenime tarsi veidrodyje atsi
spindi iškiliausi Lietuvos muziki
nės kultūros momentai, jos tra
giška istorija.

Jeronimas Kačinskas gimė 
1907 metais Viduklėje, vargoni
ninko šeimoje. Mokėsi Stasio 
Šimkaus įkurtoje konservato
rijoje, Klaipėdoje, kurią baigė 
1929 metais. Netradicinio 
mąstymo, ryžtingas jaunuolis, 
paskatintas mokytojų, toliau tęsė 
studijas Prahos konservatorijoje.

nančių) dėmenų sankamšos. Taip 
jau yra: kai aiškinimo per 
daug, pasidaro neaišku. Pri
stinga reikiamo erdvumo. Gi 
tvankoje mąstyti sunku. Ypač 
susidūrus su itin sudėtingais 
išvedžiojimais.

Ne vien kitiems, bet ir sau 
pačiam linkiu šnekėti ir rašyti 
kiek galima tikslesne, vaiskesne 
lietuvių kalba. Pasistenkime. 
Bus lengviau gyventi.

Pranas Visvydas

Čia Kačinskas susidomėjo mo
dernia ketvirtatonių ir atematine 
muzika, pradėjo savarankiškai 
kurti. Bet tokia muzika dar buvo 
neįprasta Lietuvoje. Jauno 
kompozitoriaus idėjų nesuprato 
net Juozas Gruodis. 1932 metais 
persikėlęs su žmona į Klaipėdą, 
energingai pasinėrė į muzikinį 
gyvenimą: mokytojavo, subūrė 
miesto simfoninį orkestrą, operos 
teatrą, vadovavo chorams, rašė 
straipsnius muzikos teorijos klau
simais. 1933-1934 metų sezono 
laiku buvo suruošti šeši simfoni
niai koncertai. 1934 metais jo 
vadovaujama opera sėkmingai 
pastatė Verdi „Traviatą”, o 
vėliau Gounod „Faustą”. Spek
takliai turėjo pasisekimą, juose 
ne kartą dainavo Kauno operos 
solistai Kipras Petrauskas, An
tanas Kučingis.

Jeronimas Kačinskas visada 
skyrė nemaža dėmesio lietu
viškai muzikai, jam rūpėjo tau
tiškumo ir šiuolaikiškumo san
tykis muzikoje, muzikinio ir 
kultūrinio gyvenimo decentrali
zavimas. Klaipėdos miestas labai 
tiko konkurencijai su laikinąja 
sostine Kaunu. Su kompozito- 
riais-bendraminčiais Vytautu Ba
cevičiumi ir Vladu Jakubėnu 
1932 metais įkūrė Muzikinin- 
kų-progresistų draugiją. Kačins
ko iniciatyva Lietuva pirmoji iš 
Baltijos valstybių priimta į Tarp
tautinę šiuolaikinės muzikos 
draugiją (SIMO). 1938 metais Ka
činsko nonetas buvo įtrauktas į 
Londono festivalio programą, kur 
buvo įvertintas vienu iš geriau
sių. Europoje Jeronimo Kačinsko 
vardas buvo tariamas kartu su 
Belą Bartok vardu.

1938 metais Kačinskas buvo 
pakviestas dirigentu į Kauno 
radiofoną. Po metų su šiuo 
kolektyvu persikėlė į Vilnių ir 
pasinėrė į intensyvią veiklą: dės
tė konservatorijoje, ruošė kon
certus, ėmėsi organizuoti operą. 
1942 metais įvyko Vilniaus 
operos atidarymas, kurioje iki 
1944 metų buvo pastatyti trys 
operiniai spektakliai: Verdi „Tra
viata”, Puccini „Madame But- 
terfly” ir Rossini „Sevilijos 
kirpėjas”. Visų trijų operų pasta
tymui vadovavo ir joms dirigavo 
maestro Kačinskas. Rūpinasi 
naujos muzikų kartos ugdymu. Iš 
jo mokinių ypač minėtinas A. Ka
linauskas, vėliau tapęs operos 
dirigentu. Lietuvoje Kačinskas 
yra dirigavęs apie 600 simfoninių 
koncertų. Dažnai į koncertų pro
gramas įtraukdavo Vytauto Ba
cevičiaus, Vlado Jakubėno, Mo
tiejaus Budriūno ir kitų lietuvių 
kompozitorių kūrinius.

Artėjo lemtingieji 1944-ieji, kai 
didelis lietuvių menininkų būrys 
paliko Lietuvą ir pradėjo neleng
vą kląjūnų gyvenimą. Atsidūręs 
Augsburg’o mieste, Vokietijoje 
atkaklus maestro iš pabaltiečių ir 
likusių vokiečių muzikantų su
būrė orkestrą ir sėkmingai kon
certavo. Kaip ir dauguma pabė
gėlių, 1949 metais persikėlė gy
venti į JAV. Amerikoje teko vėl 
pradėti viską iš naujo. Drauge su 
kitais žymiais muzikais — Vytau
tu Bacevičium, Julium Gaideliu, 
Vytautu Marųošiumi, Kačinskui 
teko vargonininkauti parapijų 
bažnyčiose, vadovauti chorams. 
Palaipsniui chorų repertuaruo-

Kompozitorius Jeronimas Kačinskas per autorini koncertą Klaipėdoje. 1901 
metų rugsėjis-spalis.

se atsirasdavo sudėtingesnių 
veikalų, įvykdavo reikšmingų 
lietuviškos muzikos simfoninių 
koncertų, daugiausia įvairių Bal
tijos tautų dienų progomis. Lietu
viškos muzikos koncertą Jero
nimas Kačinskas dirigavo ir II 
Kultūros kongrese, kuris įvyko 
1962 metais Chicago’je. Čia šalia 
Vlado Jakubėno, Juliaus Gaide
lio, Stasio Šimkaus kompozicijų 
skambėjo ir jo „Vilniaus siuita”. 
Neeilinis lietuvių muzikos įvykis 
buvo 1963 m. kovo 24 d. kon
certas Boston’e, Jordan Hali, ku
riame Kačinskas dirigavo savo 
monumentalias Mišias, skirtas 
Lietuvos karaliaus Mindaugo 
krikšto 700 metinėms.

Likimo nublokštas į užjūrį, 
Jeronimas Kačinskas pelnė gar
bingą vietą Amerikos muzikos 
raidoje. 1960-1969 metais diri- 

1987 metaiB, kartu su dar Lietu
voje kūrusiųjų kompozitorių Vy
tauto Bacevičiaus, Vlado Jaku
bėno, Juliaus Gaidelio, Kazi-

gavo Melrose simfoniniam 
orkestrui, beveik 20 metų profe
soriavo Berklee muzikos kole
gijoje. Jis yra stovėjęs prie garsių

Kompozitorius Jeronimas Kačinskas Berklee kolegijoje, Massachusetts.

simfoninių orkestrų pultų — 
NBC, New York’o, Washington’o, 
Chicag’os Lyric Opera ir kt., 
vadovavo chorui Polymnia.

Tuo metu, kai Lietuvoje buvo 
rašomos odės Stalinui ir Leninui, 
kantatos partijai, lietuvių kompo
zitoriai išeiviai gerokai pažengė 
į priekį. Iš dvasios gelmių 
išplaukia Jeronimo Kačinsko Mi
šios, chorinės ir simfoninės parti
tūros — giesmės, motetai, kanta
tos, simfoninės poemos. Kačins
kas pagerbė gulaguose žuvusiųjų 
tautiečių atminimą „Ateities 
giesme". Nelikęs abejingas jūrei
vio Simo Kudirkos likimui, pabė
gusiam iš sovietinio laivo, parašė 
vienaveiksmę operą „Juodas lai
vas”, kurią pastatė Chicago’s 
Lietuvių opera.

Pirmą kartą Jeronimo Kačins
ko muzika skambėjo Vilniuje tik 

miero Viktoro Banaičio kūriniais. 
Gaila, kad išeivių muzika 
sugrįžta į Lietuvą taip pavėluo
tai, nes beveik visų šių kūrėjų jau 
nebėra. Jeronimas Kačinskas 
savo asmeniu yra lyg jungiamoji 
grandis, jungianti Lietuvos mo
derniosios muzikos ištakas su da
barties versmėmis.

Kai praėjusių metų rudenį 
Lietuvos kompozitorių sąjungos 
pakviestas, Jeronimas Kačinskas 
su žmona Elena nuvyko į Lietu
vą, jų laukė tikras triumfas. Buvo 
suruošti penki autoriniai kon
certai, kurie nuo rugsėjo 28 iki 
spalio 15 dienos vyko Vilniuje, 
Kaune ir Klaipėdoje. Klaipėdoje 
be dviejų koncertų, spalio 2-3 
dienomis įvykusioje II respubliki
nėje konferencijoje „Mažosios 
Lietuvos ir lietuvių išeivių 
muzikine kultūra” svarbią vietą 
užėmė Jeronimo Kačinsko kūry
ba. Keturiuose konferencijos kon
certuose buvo atliekami Jero
nimo Kačinsko, Vytauto Bace
vičiaus, Juozo Žilevičiaus, M. 
Lauriškaus, Broniaus Budriūno 
kūriniai, beveik visi — pirmą 
kartą. Visi koncertai pasižymėjo 
aukštu profesionalumu, dalyvavo 
geriausi Lietuvos meistrai 
atlikėjai R. Katilius (smuikas), B. 
Vasiliauskas (vargonai), A. Viz
girda (fleita), A. Budrys (klarne
tas), solistai J. Čiurilaitė, D. Sa
dauskas, M. Gylys, chorai „Can- 
temus” ir Lietuvos TVR, Vil-
niaus Naujosios muzikos ansamb
lis, Kauno valstybinis choras, 
Lietuvos nacionalinės filharmo
nijos simfoninis orkestras, diri
gentas Juozas Domarkas bei 
daug kitų žinomų muzikinių 
asmenybių ir kolektyvų. Bai
giamasis akordas suskambėjo 
spalio 15 dieną koncertu Operos 
ir baleto teatre, Vilniuje, daly
vaujant pačiam kompozitoriui.

Sugrįžęs į Boston’ą, Jeronimas 
Kačinskas neapsvaigo nuo garbės 
laurų, vėl įsijungė j įprastą 
darbą, kurį pareigingai tęsia il
gus metus, vargonuodamas Šv. 
Petro bažnyčioje South Boston’e 
ir vadovaudamas bažnytiniam 
chorui. Pernai, lapkričio 3 dieną 
sukako 70 metų nuo Jeronimo 
Kačinsko muzikinės veiklos pra
džios ir 60 metų nuo pirmojo 
simfoninio koncerto. Maestro abi 
savo sukaktis pažymėjo dviem 
koncertais. Pirmasis įvyko

(Nukelta į 2 psl.)
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Urbanistika, kryžiai, muziejai ir statybos apeigos
JURGIS GIMBUTAS

1991-ieji metai praturtino lietu
vių kraštotyrinę literatūrų įvai
rių specialybių veikalais. Šiuo
kart aptarsiu keturis leidinius, 
kuriems iš esmės recenzuoti rei
kėtų po specialistų iš miestų 
planavimo, tautodailės, muzieji
ni nk.vstės ir etnografijos. Ribota 
Draugo kultūrinio priedo apim
tis ir labai plati skaitytojų inte
resų skalė sąlygoja, kad tokios 
knygos būtų suprantam ai ir kon
densuotai aptariamos, nesigili
nant į specialybių detales.

Jau plačiai užsirekomendavęs 
architektas Algimantas Miški
nis sulaukė kiek seniau savo pa
rašyto veikalo Lietuvos urbanis
tika. istorija, dabartis, ateitis iš
spausdinimo. Išleido „Minties” 
leidykla Vilniuje 1991 metais. 
Knyga kondensuota, 154 pusla
piai, 140 iliustracijų. Tiražas — 
10,000. Duoėa rinkti 1968 metų 
balandžio mėnesį. Bibliografinėje 
kortelėje parašyta: „Leidinyje 
apžvelgiama Lietuvos miestų for
mavimosi istorija, jų pobūdis, 
architektūra, supažindinama su 
urbanistiniais draustiniais ir 
paminklais. Aprašant ankstes
nius laikotarpius iškeliami tik 
svarbiausieji miestų raidos tarps
niai, plačiau aptariami tik būdin
gesni bei originalesni pavyzdžiai. 
Pagrindinis dėmesys skiriamas 
miestų architektūriniams urba
nistiniams (plano ir vaizdo) for
mavimo bei pertvarkymo konkre
čiomis sąlygomis klausimams”. 
Šalia spalvotų ir nespalvotų, nau
jų ir senų nuotraukų knygon su
dėta daug planų ar jų schemų nuo
14-ojo amžiaus. Yra kelios karto
gramos. Viena jų parodo miestų 
pasiskirstymą pagal įsįkūrimo ar 
įkūrimo laiką. Pagal tam tikrus 
kriterijus skaičiuojama, kad nuo 
1979 metų Lietuvoje yra 114 
miestų. Iki 15-ojo amžiaus 
pradžios buvę įkurti 39 miestai, 
iki 16-ojo amžiaus vidurio — dar 
36, ir per pastaruosius 400 metų 
įkurti likusieji 39. Algimantas 
Miškinis surado ir įdėjo savo 
knygon keliolika projektinių 
planų, sudarytų nuo 19-ojo 
amžiaus pradžios iki Antrojo 
pasaulinio karo, iš kurių matyti, 
kaip buvo norima tvarkyti ir 
plėsti senuosius miestus ar mies
telius. Veikalas bus įdomus ne 
tik architektams-urbanistams bei 
jų studentams, bet ir tai visuo-

Vilniau! Katedros varpinė! kryžiui. Piešė Česlovas Kontrimas, 1980. Kauno Jėsuitų bažnyčios kryžiui. Piešė Česlovai Kontrimas, 1MB (1978).

Skaudvilės bažnyčios kryžiui. Piešė A. Krolytė, 1963. Vadovai — Česlovas 
Kontrimai.

menės daliai, kuri domisi Lietu
vos kultūros istorįja bei krašto
vaizdžio formavimu.

Česlovo Kontrimo Lietuvos 
geležiniai kryžiai yra šiais laikais 
beveik liuksusinis įnašas lietuvių 
tautodailei. Knyga išleido „Min
ties” leidykla Vimiųje 1991 me
tais. Tekstų ir piešinių autoriui 
dailininkui Kontrimui mirus 
1989 metais, veikalą sudarė ir 
pratarmę parašė etnografas An
tanas Stravinskas. 224 puslapių 
knygoje tekstams skirta 43 pus
lapiai, o visa kita — geležinių 
kryžių piešiniai, iš viso 395. Vieni 
jų užima po visą puslapį, kiti ma
žesni, po keturis į puslapį. Knyga 
duota rinkti 1990 metų spalio mė
nesį. Tiražas — 30,000. Bibliogra
finėje kortelėje parašyta: „Tai 
etnografinė studija apie savai
mingą lietuvių liaudies meno 
šaką, paremtą autentiškais daili
ninko Č. Kontrimo ir jo mokinių 
piešiniais. Šioje knygoje patei

kiama beveik 400 lietuvių liau
dies architektūros (bažnyčių, kop
lyčių, koplytėlių) ir memorialinio 
pobūdžio paminklų (stogastulpių, 
koplytėlių, kryžių) geležinių vir
šūnių piešinių”. Daugelis pieši
nių nėra išsamiai metrikuoti, o 
nurodoma tik apylinkė. Kažin, ar 
verta vadinti tuos geležinius kry
žius liaudies menu, nes juos kūrė 
ne kolektyvinė liaudis, o indivi
dai kalviai — menininkai, o kar
tais ir profesionalai dailininkai 
bei architektai, nes knygon įdėta 
ir daugelio monumentalių bažny
čių bokštų kryžiai. Tautodailė — 
taip, sąlyginai, bet ne liaudies 
dar ir dėl to, kad tasai žodis sovie
tinės okupacijos buvo politiškai 
sukompromituotas. Česlovas 
Kontrimas buvo parašęs išsamią 
Lietuvos kryžių tyrimų apžvalgą 
ir pats panagrinėjo kryžius pagal 
etnografines sritis. Panaudojo li
teratūros. Knygos sudarytojas 
Antanas Stravinskas sutrumpino 

ir suredagavo spaudai veikalo 
tekstą. Dzūkijos kryžiams pri-i 
skirti ir Vilniaus bažnyčių 17-18 į 
amžiaus ir vėliau kalvių cechuo
se bei pavienių kalvių meistriš
kai nukalti geležiniai kryžiai. To
je puošyboje pripažįstama „Aiški 
baroko įtaka”, tad nebe liaudies 
menas. Stabtelėta ties išeivių 
darbais kryžių tematika: Marijos 
Gimbutienės, Jono Griniaus, Ig
no Končiaus, Broniaus Kviklio, 
Antano Mažiulio, Antano Rūkš- 
telės ir čia rašančiojo (apie Mažo
sios Lietuvos krikštus). Dailinin
kas Kontrimas yra palikęs daug 
akvarelinės tarpybos, vaizduojan
čios Lietuvos architektūrinį pa
veldą.

Trečioji praėjusių metų der
liaus knyga yra Muziejai ir pa
minklai 9-asis tomas, straipsnių 
rinkinys. Redagavo 13 specialistų 
kolegija, pirmininkaujama I. Ba
rauskaitės. Išleista „Mokslo” lei
dyklos Vilniuje 1991 metais pa
gal Lietuvos kultūros paveldo 
mokslinio centro užsakymą. 192 
puslapiai, šiek tiek iliustruota, 
viršelyje restauruotosios bastioni- 
nės Biržų pilies nuotrauka. Ket- 
virtajame viršelio puslapyje An
tano Aleksandravičiaus 1934 me
tais tapytas Vilniaus herbas (šv. 
Kristoforas remiasi šakotu me
džiu). Knygos tiražas — 2,000; 
duota rinkti 1990 metų gruodžio 
mėnesį. Bibliografinė kortelė: 
„Leidinyje supažindinama su kai 
kuriomis muzeologįjos atsiradimo 
ir raidos istorinėmis peripetijo
mis bei dabartine būkle: mažai ži
nomais I ir II tūkstantmečių 
kapinynais; aprašomas XVII- 
XVIII a. pradžios monetų lobis, 
atrastas Lydos gatvėje Vilniuje; 
Nuernbergo ir Prancūzijos skai
čiavimo žetonai, rasti Lietuvoje; 
XVII a. Rusnės moterų papuoša
lai; Kauno arkikatedros bazilikoė 
paveikslas „Triumfuojanti Baž
nyčia” ir kita muziejų veikla”. 
Rašo autoriai: A. Jokūbaitis, B. 
Dakanis, S. Patkauskas, E. Iva
nauskas, K. Katalynas, R. Sprai- 
naitis, L. Šinkūnaitė, R. Kuncie- 
nė, R. Samavičius, A. Bėkšta, I. 
Barauskaitė, S. Daunys, P. Ge
nys, J. Kasperavičius, E. Sveti- 
kas, R. Klimavičius, M. Baltrė- 
nienė, J. Petrauskienė, D. Jony
naitė, A. Čepaitienė, O. Mažeikie
nė ir K. Galaunienė. Bibliografi
nėje kortelėje nepaminėta reikš
minga K. Katalyno studija XV- 
XVI a plokštiniai kokliai iš Siau
rosios gatvės Vilniuje. Daugelis jų 

puošti polichromine glazūra, bet 
čia įdėti 18 paveikslų nespalvoti. 
Parodo anų amžių ornamentikos, 
kurios galima užtikti ir mūsų lai-: 
kų medinių trobesių puošyboje, | 
pavyzdžiui, antlangėse bei langi
nėse. Reiškia, būta sąsajos tarp 
monumentaliosios tarptautinės 
dailės miestuose ir lokalinės tau
todailės kaimuose. „Muziejų ir 
paminklų” serija buvo pradėta 
leisti 1966 metais. Išleidus penkis 
didesnio formato sąsiuvinius, nuo 
1979 metų pasikeitė leidėjas ir re-1 
dakcija, pradėta leisti mažesnio 
formato serija su nauja numeraci
ja, kurios turbūt vėliausiąjį iš' 
viso 14-ąjį sąsiuvinį aptariau, i 
Ateityje ketinama turėti vieną 
periodini leidinį muziejams, kitą 
paminklų apsaugai.

Ketvirtasis mūsų dėmesio ob
jektas yra ne knyga, bet mokslinė 
studija, išspausdinta leidinyje Li- 
tuanistica Nr. 4, 1990 metų pa
baigoje Vilniuje (gauta 1991 metų 
vasarą). Leidėjas: Lietuvos moks
lu akademija. Etnografas Vytis 
Čiubrinskas nagrinėja „Lietu
vių valstiečių trobesių statybos 
apeigų struktūrą ir funkcijas 
(XIX a. n p. - XX a. pr.)”, pp. 
29-39. Trumpiau: rašoma apie 
kaimo statybines apeigas maž
daug prieš šimtą metų. Jaunas 
mokslininkas rūpestingai nagri
nėja trobesio statybos laiko ir vie
tos parinkimo ritualizavimą pa
gal senas kaimiečių tradicijas. Po 
to eina pamatinio sienojų vainiko 
surentimo apeigos, panaudojant 
kryželius, šventintus žolynus, 
nepašventintus objektus, kaip 
grūdai, monetos, aguonos ir kit
kas. Statybos darbų pabaiga pa
žymima trimis apeigų fazėmis: 
trobesio ritualinis paruošimas 
naudojimui, įsikraustymas ir 
įkurtuvės. Dauguma straipsnyje 
panaudotų šaltinių yra rankraš
tiniai, sukaupti archyvuose ir 
muziejuose. Rašytinių šaltinių 
labai maža. Dažniau cituojamas 
Antanas Mažiulis. Jis. buvo pa
skelbęs studiją „Dusetųijcrašto 
statyba ir jos papročiai” prieš 55 
metus (Gimtasai kraštas, 1937, 
Nr. 13, pp. 1-17). Vyčio Čiubrins- 
ko išvadas galima šitaip suglaus
ti: lietuviai kaimiečiai išlaikė 
tradicines apeigas, susijusias su 
trobesių statyba, iki maždaug 
1910 metų. Norėta ir tikėta, kad 
tomis apeigomis, iš dalies pasau
lietiškomis, iš dalies religinio 
turinio, bus apsisaugota nuo ug
nies ir parazitų, užsitikrintas 
saugus, laimingas gyvenimas. Po 
Pirmojo pasaulinio karo tradici
nės apeigos išvirto pramoginiais 
nebeprivalomais papročiais, o se
nosios tradicijos imtos laikyti 
prietarais. Atkuriant tradicinį 
Lietuvos kaimą dailiojoje litera
tūroje ir scenoje, Vyčio Čiubrins- 
ko gana detališkai surašytos 
apeigos galės atgyti.

Kairėje: Tirkšlių bažnyčios kryžiui (piešė B. Milašiūnaitė, 1969). 
Dėžinėje: Merkinės bažnyčios kryžius (piešė B. Navickaitė, 1966).

1907 metų Zarasų planas (1836-1837 planas, 1871 papildytas). Iš Algimanto 
Miškinio „Lietuvos urbanistika”.

Jeronimo Kačinsko 
kūryba

(Atkelta iš 1 psl.)
lapkričio 23 dieną plačiai ameri
kiečių publikai Massachusetts In
stitute of Technology erdvioje 
Kresge auditorijoje. MIT Concert 
Band, diriguojamas John Corley, 
atliko Jeronimo Kačinsko kūrinį 
„Transcendental Expressions” 
pučiamiesiems ir vargonams. 
Antrasis koncertas įvyko 
gruodžio 8 dieną po Mišių, Šv. 
Petro bažnyčios salėje. Tada jau 
buvo žinoma, kad Jeronimui 
Kačinskui suteikta Lietuvos na
cionalinė premija ir bus iškil
mingai įteikta Vasario 16-ąją. 
Nenuilstamas maestro pasitiko šią 
džiaugsmingą žinią, koncertuo
damas drauge su kolega, fleitis- 
tu profesorium Matthew Marvug- 
lio ir solistu Benediktu Povila- 
vičium. Dėkingi klausytojai 
palydėjo kiekvieną kūrinį nuošir
džiais, ilgais plojimais.

Šiandien Jeronimas Kačinskas 
yra Lietuvos kompozitorių 
sąjungos garbės narys, Lietuvos 
nacionalinės premijos laureatas, 
Klaipėdos miesto garbės pilietis. 
Bet didžiausią džiaugsmą kompo
zitoriui teikia dėmesingi jo kūri
nių klausytojai, ypač Lietuvoje.

17-ojo amžiaus vidurio Kėdainių plano schema: 1 — Žydų rinka, 2 — Didžioji 
rinka, 3 — Knypavos turgus, 4 — Jonušavos turgus, 6 — Kauno turgelis, 6 — 
Šėtos turgelis. Iš Algimanto Miškinio „Lietuvos urbanistika".

1817 metų Vilniaus projektinio plano schema (brūkšniuota teritorija žymi tuo 
metu jau buvusi miestą). Iš Algimanto Miškinio „Lietuvos urbanistika”.
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Vydūno Jaunimo fondui keturiasdešimt metų Artūras Tereškinas
JONAS DAINAUSKAS

1952 m. kovo 23 d. Akademinio 
Skautų Sąjūdžio Čikagos sky
riaus narių susirinkime iš to sky
riaus surengto pokylio pelno stu
dentų skautų jaunimui paremti 
buvo paskirta 367.67 doleriai. 
Tada buvo nutarta įsteigti 
atskirą studentų skautų šalpos 
fondą, perduodant tam fondui 
minėtą pokylio pelno dalį, o taip 
pat ir tada dar gautus iš pavienių 
ASS narių 136 dolerius. Tie 
511.67 dolerių ir sudarė pradinę 
sumą to šalpos fondo, kuriam 
ASS vadovybės prašymu, savo 
vardą sutiko duoti Korp! Vytis 
garbės narys rašytojas-filosofas 
Vydūnas. Taip gimė ir dabar 
veikiantis akademikų skautų 
Vydūno Jaunimo Fondas.

Faktiškai savo narių studentų 
šalpa akademikai skautai susi
rūpino dar Europoje, 1949 m. 
vasario 18-20 d. ASS suvažiavime 
Scheinfeld’e (Vokietijoje) pri
imdami nutarimą suorganizuoti 
savo narių nuolatinę šalpos or
ganizaciją. Tada tą sumanymą 
realizuoti sukliudė emigracija iš 
DP stovyklų, vis dėlto tas 
reikalas nebuvo pamirštas. 1951 
m. rugpjūčio 18-19 d. ASS su
važiavime Cleveland’e tas klau
simas vėl buvo diskutuotas, bet 
tai realizavo tik 1952 metais ASS 
Čikagos skyrius.

Tą fondą suorganizavus, tuojau 
pat iškilo klausimas: o kas toliau? 
Kur rasti, nors ir nedidelį bet 
kiek galima pastovų pajamų 
šaltinį, iš kurio galima būtų 
sutelkti lėšų savo neturtingiems 
nariams šelpti? Tą klausimą 
1952 metų vasarą kėlė sau filis- 
terė Ona Ščiukaitė, to fondo 
valdybos pirmininko pavaduotoja 
ir filisteris Vytautas Mikala- 
vičius-Mikūnas, reikalų vedėjas. 
Tada kaip tik kilo mintis, fondo 
vardu, spausdinti ir platinti 
kalėdines sveikinimų korteles. 
Buvo gauti kelių dailininkų pa
ruošti tokių kortelių projektai. 
Suradus kuo pigiausią spaustuvę, 
buvo paruoštas paketas 12-os kor
telių su vokais. Toks paketas 
buvo parduodamas už vieną 
dolerį, tai yra už vieną kortelę 
tada buvo imta 8 1/3 cento. Iš to 
vieno dolerio reikėjo sumokėti už 
kortelių spausdinimą (berods, 
5,000 egzempliorių), vokus, įpa
kavimą, pašto išlaidas ir nepar
duotų kortelių savikainą. Tada iš 
to vieno dolerio už 12-os kortelių 
paketą fondui beliko gal tik 
keliolika centų. Tačiau ir tie 
„centai” 1952 metais už pirmą
sias kalėdines korteles davė fon
dui 331.11 dolerių. Pašto išlaidas, 
tų metų fondo apyskaitos duome
nimis, sudarė tik 9.52 doleriai. 
Pirmų fondo gyvavimo metų pa
baigoje kasoje buvo 836.03 dole
riai. Tiesa čia reikia priminti, 
kad fondo išlaidų nemaža dalis iš 
pradžių buvo padengta paskirų 
ASS narių, o ypač pirmosios fon
do valdybos narių, o visų pirma 
fondo pirmininko profesoriaus 
Stepono Kolupailos ir ASS pir
mininko profesoriaus Igno 
Končiaus, Korp! Vytis garbės 
narių.

Tų pačių metų pabaigoje buvo 
gauti pirmieji prašymai fondo pa
ramai gauti. 1953 m. vasario 13 
d. buvo paskirtos pirmos paskolos 
680 dolerių suma penkiems stu
dentams (trims Vokietijoje ir 
dviems JAV), o taip pat nedidelės 
(po keliasdešimt dolerių) pašal
pos. 1953 metais fondas gavo 
(daugiausia aukomis) iš viso 
839.69 dolerius, kas su 1952 metų 
pinigais drauge sudarė 1,675.72 
dolerių. Iš tų dvejų metų fondo 
pajamų 1953 metais buvo išmo
kėta 1,644.32 doleriai, t.y. tada, 
metų pabaigoje, fondo kasoje be
liko 31.40 doleris. Nenusimenant 
dėl to, 1954 metais buvo 
suintensyvintas lėšų telkimas, 
padidintas kalėdinių kortelių ti
ražas. Tais metais vien už kor
teles buvo gauta 1,452.78 dole
riai, o visos tų metų pąjamos buvo1

Vydūno Jaunimo fondo valdyba Chicago’je posėdžio metu. (Ii kairės) Jūratė Variakojienė (pirmininko pavaduo* 
toja), Danguolė Bielskienė (sekretorė), Vytautas Mikūnas (pirmininkas), Leopoldas von Braun (reikalų vedėjas) 
ir Liudas Ramanauskas (iždininkas). Vydūno Jaunimo fondo keturiasdešimt metų sukaktis bus pažymėta rytoj, sekma 

dieni, kovo 29 dieną, 3 v. p.p. Lietuvių tautiniuose namuose, Chicago’je. Jono Tamulaičio nuotrauka

jau 2,380.45 dolerių, gi išmokė
jimai (jų tarpe naujos paskolos — 
iš viso 1,280 dolerių) sudarė 
1,793.18 dolerių. Taip prasidėjo 
Vydūno Jaunimo fondo lėšų 
telkimo ir studijuojančio ASS 
jaunimo šalpos veikla.

Iš viso per tuos 40 metų Vydū
no Jaunimo fondas gavo 
542,644.04 dolerius pajamų, o iš
mokėjimų buvo 71,861.95 doleris 
(dabar išmokėjimai jau siekia 
daugiau kaip pusę milijono 
dolerių), t.y. 1991 m. gruodžio 31 
d. Vydūno Jaunimo fondo „pliu
sas” yra 70,782.09 doleriai. Per tą 
patį laiką fondas negrąžinamai 
išmokėjo: 1) lituanistinėms sti- 
pendijoms — 34,762.43 dolerius, 
2) įvairioms, negrąžinamoms, pa
šalpoms — 30,241.16 dolerių, ir 3) 
premijoms (kurių 14 jau išmokė
tos) — 7,195, t.y. iš viso: 72,198.59 
dolerius. Per tą laiką Vydūno 
Jaunimo fondas išdavė paskolų — 
182,867 dolerių sumą, iš kurios 
grąžinta: 127,158.17 doleriai, t.y. 
fondui iš tų paskolų dar pri
klauso: 55,708.83 doleriai. 
Drauge Vydūno Jaunimo fondas 
per 40 metų padarė gryno pelno: 
(pliusas) 70,782.09 doleriai 
(negrąžinamos sumos) 72,198.59 
(negrąžinamos paskolos) 

i 55,708.83 doleriai, tai yra iš viso 
198,689.51 dolerius. Reiškia, kad 
1952 metų įplaukos (836.03 dole
riai) per tuos 40 veiklos metų pa
didėjo daugiau kaip 237 kartus. 
Ar daug atsiras „investicijų”, net 
ir šiame krašte, kurios savo pra
dinį „kapitalą”, be jokių 
finansinių spekuliacijų, sugebėtų 
per 40 metų padidinti 237 kar
tus? O visa tai buvo padaryta 
savanorišku Vydūno Jaunimo 
fondo valdybos (ir proginių 

Chicago’s skautų kūryba jų tradicinėje Kaziuko mugėje, kuri vyko iių metų 
kovo 1 dieną Jaunimo centre. Jono Tamulaičio nuotrauka

talkininkų) darbu, nes fondo 
darbe nėra jokių užmokamų 
pareigūnų.

Tai dar ne viskas. Vydūno Jau
nimo fondo vadovybė, visų pirma 
fondo valdyba, nesiriboja vien 
lėšų telkimu. Prieš kelerius 
metus (Čikagoje) buvo išnuomota 
nuolatinė būstinė, kurios nuomą 
užmoka Vydūno Jaunimo fondas 
ir kuri taip pat yra ASS Vadijos 
bei žurnalo Mūsų Vytis redakcijos 
būstinė. Fondas mokėjo už Vydū
no kapo (Detmold’e, Vokietijoje) 
priežiūrą. Čikagos Jaunimo cen
tro namuose, Lituanistikos 
tyrimų ir studijų centro suor
ganizuotame muziejuje fondo lė
šomis 'yr«Kįjungta Vydūno gyve
nimo nuolatinė ekspozicija. Pun
sko lietuvių licėjui buvo nupirkti 
penki kompiuteriai. Nuo 1984 
metų kelerius metus fondas buvo 
surengęs šešių savaičių darbus 
kursus studentams. Tuo buvo 
siekta duoti studentams galimy
bę užsidirbti naujo semestro stu
dijoms ir supažindinti juos su 
lietuvių visuomeniniu darbu. 
Buvo sutvarkyta nemažai admi
nistracinių darbų ASS leidykloje, 
Mūsų Vytis administracijoje ir 
Vydūno Jaunimo fondo karto
tekoje, padaryta inventūra. Ki
tais metais tie studentai buvo mo
komi reaguoti į šio krašto spau
dos rašinius, liečiančius Lietuvą. 
Jie taip pat buvo supažindinti su 
lietuvių išeivijos organizacijų ir 
Lietuvos generalinio konsulato 
Čikagoje darbais. Tų kursų 
esminis uždavinys buvo padėti 
lietuviškam jaunimui ne tik susi
pažinti, bet ir įsitraukti į lietuvių 
visuomeninį gyvenimą, ypač 
kreipiant dėmesį į opiuosius 
klausimus.

Savitai ryškus yra Vydūno 
Jaunimo fondo leidybinis darbas. 
Prieš dvidešimt su viršum metų 
buvo išleista jaunimo dainų 
plokštelė. Po to išspausdinta ra
šytojo Romualdo Spalio Gatvės 
berniuko nuotykiai, kurie turėjo 
didelį pasisekimą. Toliau buvo 
išleisti: Vydūno laiškai skautams; 
Vydūno Sieben Hundert Jahre 
Deutsch-Litauischer Beziehun- 
gen; Adolfo Šapokos Lietuvos 
istorija (pradėjus reikštis 
Lietuvos laisvėjimo vėjams 
Šapokos Lietuvos istorijos 
perspausdintos laidos 1,000 
egzempliorių fondo lėšomis buvo 
pasiųsta į Lietuvą); Aleksandro 
Markelio, Vinco, Kįųdirkos maųo-; 
graflja; Alės Rūtos Mėlyno kar- 
velėlio šviesa (skirta pagerbti dai- 
ninkei Vincei Jonuškaitei Zau- 
nienei-Leskaitienei, Akademikių 
skaučių draugovės garbės narei); 
Vytenio Statkaus parengtas arti 
poros tūkstančių puslapių veika
las Lietuvos karinės pajėgos 
(kurio išleidimui reikėjo daugiau 
negu 25,000 dolerių); Zigmo 
Raulinaičio paruoštas dokumen
tų rinkinys apie Lietuvos „vie
tinę rinktinę”; Jono Dainausko 
1387-ieji ir Lietuvos bei lietuvių 
krikštas. Taip pat buvo išleista 
faksimilinė laida Lietuvos žemė
lapio iš Lietuvos pasiuntinio 
Kazimiero Šaulio archyvo, tą 
žemėlapį perspausdinant spe
cialiai spaustuvei Italijoje. Dabar 
spausdiname profesoriaus Jono 
Jakšto (Nepriklausomos) Lietuvos 
istorija. Lietuvos istorijos leidi
niams parengti ar patikrinti buvo 
duotos kelios stipendijos. Planuo
jama išleisti visą virtinę veikalų, 
liečiančių Lietuvos istoriją, per
spausdinant senus ir parengiant 
naujus veikalus.

Vydūno Jaunimo fondas veikia 
kaip savarankiška Akademinio 
skautų sąjūdžio narių organiza
cija. Kiekvienerių metų rudenį 
didelis darbas skiriamas kalė
dinių kortelių išsiuntinėjimui. 
Dabar tos kortelės spausdinamos 
25-35 tūkstančių tiražu, siun
čiant paketais po 10 kortelių, t.y. 
kasmet išsiunčiant tų kortelių 
daugiau kaip du tūkstančius 
gavėjams. Iš viso per tuos 40 
metų Vydūno Jaunimo fondas 
išleido 927,000 kortelių. Pažymė
tina, kad fondui pradėjus leisti 
kalėdines korteles, greit fondu 
pasekė kitos lietuvių išeivių or
ganizacijos ir pradėjo irgi tokias 
korteles leisti. Piniginės aukos 
nesudarė esminio fondo pajamų 
šaltinio. Per tuos 40 metų fondas 
gavo aukų: iš ASS vienetų — 
5,033.11 dolerius ir iš paskirų 
amenų — 82,463.14 dolerius. Iš 
pavienių (ankstyvesnių) aukotojų 
fondui ypačiai pažymėtinas Pra 
nas Gudas (miręs 1966 m. gruo
džio 8 d.), kuris iš savo kuklių 
pensininko sutaupų fondui paau
kojo 1,500 dolerių.

Nuo 1973 metų Vydūno Jauni- 
(Nukelta į 4 psl.)

ŽUVIS IR AŠARA

Odetei

verkia širdy įstrigusi akis, 
kūkčiodama

ridena rausvą
ašarą vainiką (tu — ne ašara?); 
kraujuojantis fontanas ar lietus 
nudažė, ugniaspalve, tavo plaukus? 
juose aš nardau,

klausydamas,
kaip verkia

akla akis,
nes užmiršti miškų žaidimai
(žolė, pridengusi nuogumą, glostė 
tavo kojas, apglėbė tvirtom 
meilužio rankom), 
nes nebėra, Odete,

Svano,
kartojančio:

Apres nous le deluge,
o mano upe,

nušvitusi nematančioj širdy, 
neverk!

* * *

paskutini amžiaus mėnesį 
Vilniun pavojingas spindulys 
atneš tik dusulį 
ir nuovargio atodūsius;
į gotikinį debesį 
įkopė naktys ir šikšnosparniai 
neglostys tavo vienišų krūtų, 
verkšlenanti bažnyčia; 
o Kotryna, praradus išdidumą, 
nusinešk į praeitį 
piliorių 
ir kapitelių.žąizdąs;, ,
(eufonijos spalvom nutvieskes 
kirvarpų išėstus veidus, 
prožektorius gailėsis grindinio 
svajonės: būti.) Taip, 
į sunkią mintį atsimušk, 
bet neparkrisk į glitų purvą, 
svajingas angele, nutūpęs 
Kotrynos įsčiosna, 
trink mėlynas rankas į kryžių, 
kad neprisikeltum: ten, 
pastogėse, palėpėse ir rūsiuose 
girdėti sausas žiurkių krebždesys

* * *

pro šalį šaligatviais);
šiandien varganas vėjo gūsis 
pro skaityklos langą (pridvisęs oras 
many, už manės) užgesina kvėpavimą, 
kai užverčiu paskutinį savo lapą

J. ir D.

' Jeronimas Boschas visą naktį beldžias durysna:
• pragd.ro paukščiai, sulėkė iš nebaigtų paveikslų, 

kapoja mūsų akis, lesa plaukus. Aiman,

kaip skardžiai mylimasi: girdi, tavo oda 
nei žvynas kieta, ją pradegins tik geismas, 
tik šuolis į verdantį vandenį, debesį, 
artėjantį iš rytų; aiman, neištariami

judesiai drasko lūpas, pilvus; kraują 
laka alkanos hienos ir šunes; žaizdos 
lyg gėlės, mano mergaite, dovanoju jas tau —

raudonos violetinės mėlynos tavo lūpos — uogos, 
skubiai sukramtomos —- kartūs pelynai, 
nagų pribarstyti kampai, pelenai, svilėsių kvapas; 
dovanoju tau, tylinti, savo vaizduotės kapą 
(Jeronimai Jeronimai, atsiklaupęs ir nuogas...)

mano rankos buvo paaukotos 
sergančiai, 

raupsuotai minčiai, jos karštligiškam 
žvilgsniui, išnyrančiam iš Bernardinų 
kapinių apgriuvusios koplyčios; 
minčiai, buvusiai ir prieglauda, 

ir priešu 
ilgai mirčiai — tobulai vienuolei, 
kuri naktim apsikabinusi mėnulį 
atjodavo ant balto žirgo, 
o jos įniršis kapojo 
klajūnėms sieloms galvas: 
barzdoti kunigai, jaunučiai klierikai 
ir vyskupai, pavirtę kruvinų klevų 
ir liepų ošimu, pratrūkdavo giedoti 
Credo, 
kol kapinių takai, prikritę lapų, 
išdūsaudavo tik mane: 
bejėgis kūnas, rudi jo judesiai 
byrėdavo į rudeninį purvą

FEBEI

♦ * *

šiandien pakartoju save, savęs nepažįstantį, 
pasirėdžiusį baime (kavinė, virpančios 
rankos, aštriabriaunė stiklinė sudūžta, 
rudas skystis užlieja akis);
šiandien skaitau pamokslus apie tai, 
kaip laimingai numirti (o Viešpatie, 
noriu Tavo sopulius iškentėti), 
kaip mumirti savęs nepažįstančiam kūne, 
iš žodžių pasistačius atpildą, bausme 
(nes nebuvo nei artimo, nei mylimo 
paukščio, jie šlubuodami šliaužė

* * *

ledinė ašara — tai tu
(nusisuki)
padėsiu ją ant balto stalo — 
tegu šviečia
teatsispindi mano šypsena 
kreiva joje
(užtrenki duris)
toj ašaroj mes būsim 
dviese

man per tamsi tava akių spalva — 
koks vėjas, bloškiantis į veidą nuodėmingą 
lapą, senoviškų drabužių kvapas, 
tau į odą įsisunkęs, man per aitrus; 
koks geidulingas vakaro dangus: rūkas, 
rūsčios lūpos, ištariančios ne, 
rankų judesiai, įšale i paklodžių ledą, 
koks tykus raudojimas nakty: 
plaukai ant veido, virpesys pečiuos, 
žaidi? o atsistojus — tavo šypsena 
man per staigi, — koks vaiskus 
šio ryto nuovargis: mums nereikėjo 
nei langų, nei vyno, nei balkonų, tik miškas 
kvėpavime tavam suošdavo, tik paskutinis 
autobuso sustojimas vertė laukti — 
dangoraižiai, kava, automobilių tvaikas 
man per svetimi

» 
I 
I

I 
f 
I
<

pragd.ro
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Smuikuoja Raimundas Katilius
ADEODATAS TAURAGIS

Apie numatomas Raimundo 
Katiliaus gastroles Amerikoje 
teko išgirsti vos ne prieš pusmetį, 
ir jau iš to galima spręsti, kad 
joms ilgai ir atsakingai buvo 
ruoštasi. Smuikininkas koncer
tavo ne tik Čikagoje — jis aplankė 
(ar aplankys) ir keletą kitų dide
lių miestų — muzikinės kultūros 
centrų, tarp jų New York’ą, Cle- 
veland’ą, pasieks ir Philadelphia. 
Kad šios gastrolės įvyktų, daug 
organizacinių rūpesčių ant savo 
pečių užsidėjo Dalia Kučėnienė — 
buvusi JAV Lietuvių Bendruo
menės Kultūros tarybos pirmi
ninkė. Kiek anksčiau ji daug 
padarė, kad „pastatytų ant kojų” 
jaunąjį smuikininką Vilhelmą 
Čepinskį, padėjo jam sutvarkyti 
stojamųjų egzaminų į New Yor- 
k’o Juilliard School of Music 
organizacinę pusę. Už tai p. 
Daliai didelis ačiū! Ta pačia pro
ga norisi padėkoti ir „Margučio” 
radįjo vedėjui Petrui Petručiui, 
kurio dėka čikagiškiai muzikos 
mylėtojai turėjo progos išgirsti ne 
vieną puikų koncertą.

Raimundas Katilius jau nebe 
pirmą kartą Amerikoje — čia jis 
koncertavo dar 1981 metais, bet, 
rodos, tik lietuviškose gyvenvie
tėse. O dabar vien Čikagoje jis 
surengė tris koncertus — Harold 
Washington Library Center, 
American Conservatory '■‘‘Music 
ir Jaunimo centre. Dvic ise pir
muosiuose smuikininkui talkino 
nuolatinė jo partnerė Larisa 
Lobkova, o trečiajame — pianis
tas Antanas Smetona. Prieš apta
riant pastarąjį koncertą, reikėtų 
keliais žodžiais priminti skaity
tojams šio menininko kūrybos ke
lią.

Raimundas Katilius debiutavo 
daugiau kaip prieš ketvirtį 
amžiaus, dar būdamas M.[ikalo- 
jaus] K.įonstantino] Čiurlionio 
meno mokyklos Vilniuje moki
niu. Paradoksalu, tačiau kele
liais metais anksčiau buvo iškilęs 
klausimas: palikti Raimundą mo
kykloje ar...pašalinti? Pašalinti 
ne dėl to, kad negabus, o dėl to, 
kad tinginys... Laimei, lūžis 
paauglio psichologijoje įvyko 
gana greitai, ir po to Raimundą 
buvo sunku atplėšti nuo muzikos, 
dargi priešingai: tekdavę stab
dyti. Po Čiurlionio mokyklos 
laukė Vilniaus, o vėliau ir Mask
vos konservatorija, muzikos 
pasaulyje žinoma kaip aukštos 
bei aukščiausios klasės pianistų 
bei smuikininkų „kalvė”. 
Raimundui pasisekė dar ir todėl, 
kad jis turėjo puikius pedagogus 
— E. Armonienę, A. Livontą ir Ig- 
or Bezrodnyj. Todėl ir rezultatų il
gai laukti nereikėjo: jau 1970- 
1972 metų laikotarpiu Raimun
das Katilius tapo keturių tarp
tautinių konkursų laureatu; dvie
juose konkursuose dalyvavo kaip 
solistas, kituose dviejuose — kaip 
ansamblistas, styginių kvarteto 
primarijus. Šie laimėjimai smui
kininkui neapsuko galvos, bet 
priešingai — davė tvirtą pagrindą 
tolesniam kūrybiniam bren
dimui. Dabar Raimundo repertu
aras toks, kad jis be vargo galėtų 
parengti keletą programų smui
kui solo ir keliasdešimt — su 
fortepijono bei orkestro pritari
mu. Su savo menu Raimundas 
jau spėjo supažindinti daugelio 
šalių klausytojus.

Jei koncertas Harold Washing- 
ton bibliotekoje buvo skirtas vien 
20-ojo amžiaus muzikai (skambė
jo Maurice Ravel, Belą Bartok, 
Craig First, Phillip Ramey, Os
valdo Balakausko, Juliaus An
drejevo kūriniai), tai Jaunimo 
centre smuikininkas pagrojo Jo- 
hann Sebastian Bach’o Čakoną iš 
Partitos smuikui solo d-moll, 
Ludwig van Beethoven’o sonatas 
op. 12/1 ir op.47 (vadinamąją 
„Kreutzer’io sonatą”), Eduardo 
Balsio koncertą smuikui solo ir 
Joseph Dorfmann’o „Kol Ni
dre’i”. Trūko tiktai Johannes 
Brahms’o kūrinio, kad koncertą

Jono Tamulaičio nuotrauka
Smuikininkas Raimundas Katilius ir akompaniatorius pianistas Antanas Smetona po jų koncerto praėjusį sek 
madienį, kovo 22 dieną, Jaunimo centre, Chicago’je.

būtų galima pavadinti „trijų di
džiųjų B” muzikos koncertu (taip 
įžymusis pianistas ir dirigentas 
Hans von Buelow sugretino ir 
sujungė Bach’o—Beethoven’o— 
Brahms’o pavardes). Tačiau ir be 
jo programoje išryškėjo klasicis
tinė, akademinė nuostata, juolab, 
kad tarp atliekamų kūrinių buvo 
fuga ir net dvi čakonos. Bach’o 
Čakona — vienas sudėtingiausių 
kūrinių smuikui solo — buvo pa
grota su Katiliui būdinga ekspre
sija, pabrėžiant kūrinio vidinę 
įtampą ir dramatizmą, atskirų jo 
padalų (minorinių ir mažorinių 
variacijų) kontrastą. Iš dešimties 
Beethoven’o sonatų smuikinin
kas pasirinko pirmą ir priešpas
kutinę, leisdamas pajusti, kaip 
greitai kompozitorius evoliu
cionavo. Ugningos (allegro con 
brio!) pirmosios sonatos melodijos
priminė ankstyvąjį Beethoven’ą, kartu savotiškai reziumuoja tai, 
o dramatiškas „Kreutzer’io sona- ką kompozitorius yra parašęs

Nauji leidiniai
• WORLD LITERATURE TO

DAY, vol. 65, no. 4, Autumn 1991. A 
Literature Quarterly of The Uni
versity of Oklahoma. Editor: Djelal 
Kadir. Editor emeritus: Ivar Ivask.

Žurnalas išeina keturis kartus 
per metus. Leidinys didelio for
mato, iliustruotas straipsniuose 
aptariamų rašytojų nuotrauko
mis ir ryškesnių recenzuojamų 
knygų viršelių nuotraukomis. 
Pirmoji leidinio pusė skiriama 
įvairių literatūrinių temų 
straipsniams, antroji pusė — viso 
pasaulio literatūrinėmis 
kalbomis išleistų naujų knygų re
cenzijoms. Kiekviename žurnalo 
numeryje yra ir lietuviškų knygų 
aptarimai, nežiūrint, kur jos būtų 
išleistos — išeivijoje ar Lietuvoje. 
Taip per kelis dešimtmečius 
anglų kalba skaitančiam pa
sauliui buvo pristatyta šimtai 
lietuvių grožinės literatūros lei
dinių. 

Tauras Bublys .Svetimi čia nevaikito”, 1989 Triptikas, mišri technika

tos” Presto — vėlyvesnį, brandųjį. 
Vargu ar kam iš klausytojų atėjo 
į galvą, kad ši muzika sukurta 
beveik prieš du šimtus metų — 
taip šviežiai ir betarpiškai ji buvo 
atlikta!

Eduardas Balsys į lietuvių mu
zikos istoriją įėjo ne tik baletu 
„Eglė žalčių karalienė”, opera 
„Kelionė į Tilžę” bei kitais 
didelės apimties kūriniais, bet 
visų pirma trim koncertais smui
kui, ypač antruoju. Trečiąjį 
koncertą jis kūrė gal kiek ir pa
skubomis, lyg nujausdamas, kad 
gali jo nebeužbaigti, todėl numa
tė kūrinio variantą smuikui solo, 
be orkestro pritarimo. Būdamas 
palyginti nedidelės apimties, šis 
koncertas išsiskiria muzikos 
turiningumu, ryškiais nuotaikų 
ir tempų kontrastais (Adagio— 
Fuga—Chaconne—Toccata) ir 

Tokios apimties (per 200 pusla
pių) ir tokio pobūdžio World 
Literature Today yra išskirtinis 
leidinys ne tik šio krašto litera
tūriniame gyvenime, bet yra ir 
viso pasaulio dabartinės litera
tūrinės raidos veidrodis. Ir šią 
savo misiją žurnalas vykdo jau 
daugelį, daugeli metų, nes buvo 
įkurtas 1927 metais ir eina be 
jokių pertraukų iki pat šios 
dienos.

O čia minimas numeris yra dar 
ypatingas tuo, kad jame regime 
redaktorių pasikeitimą. Kelis 
dešimtmečius žurnalą redagavęs 
Ivar Ivask pasitraukia į garbingą 
redaktoriaus emerito postą, vairą 
atiduodamas naujam redaktoriui 
Djelal Kadir’ui. Abudu jie šio 
krašto universitetų profesoriai, 
abudu literatūrologai iki kaulo 
smegenų? O paralelės irgi gana 
įdomios. Ivar Ivask yra estas, tai
gi Šiaurės Europos kultūrinės 
zonos reprezentantas, gimęs

šiam instrumentui. Kitas nūdie- 
niškas opusas šiame koncerte — 
Izraelio kompozitoriaus Joseph 
Dorfmann „Kol Nidre’i” smui
kui solo, tapęs tikra Raimundo 
Katiliaus repertuaro puošmena. 
Žydų religinę giesmę „Kol Nid
re’i” iki šiol buvau girdėjęs tik iš 
įrašo, žinojau ir kompozitoriaus 
Arnold Schoenberg įspūdingą 
šios giesmės aranžuotę balsui ir 
orkestrui. Dorfmann’o kūrinį 
pavadinčiau improvizacija šios 
giesmės tema, pasitelkiant įvai
rias nūdieniškas muzikos išraiš
kos priemones. Bene originaliau
sia buvo tai, kad atskiri kūrinio 
epizodai susiejami giesmės žo
džiais, kuriuos ištarti — ar net 
giedoti — pavedama...smuikinin
kui! Šito nesitikėję, klausytojai iš 
pradžių nustebo, tačiau bematant 
perprato autoriaus sumanymą ir 
įdėmiai klausėsi.

Atliekant Beethoven’o sonatas, 

- Rygoje, o Djelal Kadir yra kiprie- 
tis, gimęs Kipro saloje, taigi 
Viduržemio jūros — Pietų 
Europos kultūrinio lopšio atsto
vas. Bet abudu yra ir viso 
literatūrinio pasaulio piliečiai, 
savo sugebėjimus ir savo patirtį 
perkėlę ir šiapus Atlanto van
denyno. Tokiu savo gyvenimo 
kontekstu abudu redaktoriai la
bai tiko ir tinka irgi pasaulinio 
pobūdžio bei globalinės apimties 
žurnalui, kokiu yra World Lite
rature Today.

Redaktoriai dabar pasikeitė, 
bet leidinio turinys, formatas ir 
techniškasis puslapių apipavi
dalinimas lieka nepakeisti. Iš 
tikrųjų žurnalas ilgų metų patir
timi yra pasiekęs tokio visapusio 
lygio, kad nėra nei ko pridėti, nei 
atimti.

Čia pristatomas praėjusių metų 
paskutinis žurnalo numeris savo 
straipsnių visuma skiriamas ne
seniai mirusiam argentiniečiui 
rašytojui, didžiąja savo kūrybos 
dalimi beletristui Manuel Puig. 
Rašytojas gimė 1932 ir mirė 1990 
metais — pačiame savo kūrybi- 

Raimundui Katiliui į pagalbą 
atėjo pianistas Antanas Smetona. 
Lietuvoje apie jį išgirdome 
palyginti neseniai, o čia, Ameri
koje, pianistas — garsiosios Juil- 
liard School of Music auklėtinis 
— plačiai žinomas jau daugelį 
metų, čia — Cleveland'e—jis ir 
gyvena. Pastaruoju metu Anta
nas Smetona, berods, daugiau 
laiko skiri? pedagoginiam dar
bui, o rudeni Vilniuje jį matėme 
dar viename emploi kaip M. K. 
Čiurlionio tarptautinio pianistų 
ir vargonininkų konkurso soli
džios jury narį. Susipažinęs su 
Raimundu Katiliumi, Smetona 
su juo surengė keliolika koncertų 
Baltijos valstybėse, tad koncertas 
Čikagoje jau nebuvo šio ansamb
lio debiutas. Antanas Smetona 
pasirodė esąs smuikininko vertas 
partneris, subtiliai suvokiantis 
Beethoven’o muzikos stilių.

Bevartydamas spaudos iškar
pas Juozo Žilevičiaus — Juozo 
Kreivėno Lietuvių muzikologijos 
archyve, aptikau D.fonato] Kat
kaus dešimties metų senumo 
straipsni, kuriame rašoma:

„R. Katiliaus menas — didelio 
temperamento, stiprių emocijų ir 
gilaus muzikinio intelekto deri
nys, kuriame ryškėja originalaus 
lyriko jautrumas ir šiuolaikiškų 
kontrastų dramatizmo suvoki
mas. Vienas sunkiausių inter
pretacijos kelių — nepasiduoti 
sau patogioms kūrinio atlikimo 
galimybėms, bet nuolat skverbtis 
j muzikinių charakterių gilumą, 
nuolat ieškoti priemonių suras
toms kūrinio idėjoms išreikšti”.

Šiuos žodžius patvirtino ir 
smuikininko koncertas Jaunimo 
centre, į kurį, deja, susirinko 
nedaug klausytojų, vos trečdalis 
salės. Gal sutrukdė blogas oras, 
o gal — ir nepakankamas pasi
ruošimas, reikalingas tokiai mu
zikai suvokti. Tačiau tie, kurie 
atėjo, klausėsi dėmesingai. Džiu
gu, kad turėjome progą išgirsti 
vieną geriausių Lietuvos smuiki
ninkų, o kartu ir liūdna, kad ne 
visi šia proga pasinaudojo.

niam pajėgume, kada jo veikalai 
jau buvo sulaukę pasaulinio 
dėmesio, jau buvo verčiami į di
džiąsias pasaulio kalbas. Čia 
žurnalo puslapiuose apie Manuel 
Puig’ą ir jo kūrybą yra pateikta 
įvairių autorių net keliolika 
straipsnių, paįvairintų rašytojo ir 
jo knygų viršelių nuotraukomis.

Lietuviškųjų knygų duoklė šį 
kartą gana kukli: recenzuojama 
tik Jono Meko anglų kalba New 
York’e išleista knyga I Had 
Nowhere to Go. Tai gana 
asmeniškų ir poetiškų reminis
cencijų rinkinys, pokario Vokie
tijoje. Knygą trumpai aptaria 
Rimvydas Šilbajoris. Akis užkliū
va dar už poros lietuviškų pa
vardžių. Birutės Ciplijauskaitės 
pristatoma ispanų poetė Maria 
Victoria Atencia. Recenzuojamos 
dvi jos knygos: Antologi'a poetica 
ir La senai. Vytas Dūkas įvairiais 
požiūriais vertina taipgi su 
grožine literatūra susisiekiančią, 
rusų kalba parašytą ir Maskvoj 
išleistą knygą: Vladimir 
Soloukhin, Pis’ma iz russkovo 
muzeia. Kaip atrodo, knygoje

Vydūno Jaunimo fondui 
keturiasdešimt metų

(Atkelta iš 3 psl.) 
mo fondas pradėjo skirti savo me
tines premijas, parenkant dau
giausia jaunesnių žmonių tarpe 
asmenis, pasireiškusius Lietuvos 
bei lietuviškumo labui. Iki šiol 
buvo parinkta 15 asmenų: 1973
— Algis Rukšėnas (už knygą Day 
of Shame), 1974 — Alvydas Va- 
saitis (už operos „I Lituani” 
pastatymą), 1975 — Daiva 
Kezienė, 1976 — Faustas Strolia, 
1977 — dr. Tomas Remeikis, 1979
— tėvas Antanas Saulaitis, SJ, 
1980 — Nijolė Pupienė, 1981 — 
(antrą kartą) Alvydas Vasaitis, 
1983 — Rimantas Dirvoms, 1984
— Mindaugas Pleškys, 1986 — dr. 
Robertas Vitas, 1986 — Ada 
Sutkuvienė, 1999 — profesorius 
Algirdas Avižienis, 1990 — Ed
vardas Tuskenis, 1991 — Vytau
tas Landsbergis (Lietuvos Aukš
čiausiosios Tarybos pirmininkas).

Atrodo, kad Vydūno Jaunimo 
fondas, per 40 metų veikęs, nesi
dairydamas į kokius nors pavyz
džius, eina teisingu keliu. Fondas 
ne tik kalėdinių sveikinimų kor
telių platinimo išvystymu, bet ir 
lituanistinių, nors ir kuklių sti
pendijų bei premijų skyrimu, nea
bejotinai buvo tose srityse inicia
toriumi lietuviškoje visuomenėje, 
kuri tik vėliau pasuko eiti tais 
pačiais keliais. Vydūno Jaunimo 
fondo stiprybė tikriausiai glūdi 
tame, kad jo lėšos yra daugiausia

paties fondo uždirbamos, o ne iš 
aukų surenkamos. 40 metų apy
skaitos: a) pajamų skyriuje — grą
žintos paskolos sudaro 23.44%, 
ASS aukos — 0.93%, įvairių 
asmenų aukos — 15.20%, palūka
nos — 7.10%, knygų pardavimas 
— 11.60% ir įvairūs leidiniai 
(daugiausia kalėdinės kortelės — 
41.73%, o b) išlaidų skyriuje — 
grąžintos paskolos — 38.75%, 
pašalpos lituanistinei veiklai — 
7.37%, negrąžinamos įvairios 
pašalpos — 6,41%, premijos — 
1.52%, įvairūs leidiniai (dau
giausia kalėdinės kortelės) — ’ 
17.19%, knygų paruošimas 
leidimui — 19%, raštinei bei in
ventoriui — 0.84% ir paštas bei 
nuoma — 8.92%. Iš viso buvo 
duota 180 paskolos studentams, 
kurių daugumas buvo grąžintos 
be jokių baudų už pavėlavimą 
grąžinant paskolą.

1952 m. gegužės 28 d. Aka
deminio skautų sąjūdžio vadovy
bė sukvietė pirmą to fondo 
valdybą: profesorių Steponą 
Kolupailą — pirmininką, Oną 
Ščiukaitę — pirmininko pavaduo
toją, Vytautą Mikalavičių-Mikū- 
ną — reikalų vedėją (dabar jau be
veik 30 metų yra fondo valdybos 
pirmininkas), Leoną Maskaliūną 
(dabar fondo direktorių tarybos 
pirmininkas) ir Alę Kalvai- 
tytę-Janutienę — sekretorę.

Laima V. Švabaitė-Petrulis
„En l’Honneur de A. Beardsley, Act II: the Peacock”, 1991 
Pieštukas, 14” x 11”
Iš „Mano pirmosios parodos”, vykusios kovo mėnesį Čiurlionio galerijoje, 
Chicago’je.

IBI

pateikta daug puikių vizualinių 
dailės pavyzdžių, o tekstuos 
jaučiama palyginti net per didelė 
rusiškojo meno glorifikacija.

Kiekvienam grožinės litera
tūros bičiuliui žurnalas World 
Literature Today yra tikrai malo
nus pasivaikščiojimas po derlių

brandinančius pasaulinės litera
tūros laukus. Leidinio asmeniš
koji metinė prenumerata yra $24, 
bibliotekom ir institucįjom — $36. 
Adresas: World Literature Today, 
110 Monnet Hali, Norman, 
Oklahoma 73069.

(k. brd.)

Ii „Mano pirmosios parodos”, vykusios kovo mėnesi Čiurlionio galerijoje, Chicagoje.


	1992-03-28-PRIEDAS-DRAUGAS 00000001
	1992-03-28-PRIEDAS-DRAUGAS 00000002
	1992-03-28-PRIEDAS-DRAUGAS 00000003
	1992-03-28-PRIEDAS-DRAUGAS 00000004

