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Skiriu Tau, o mano Motina! 

Dievo Motina Žemaičiu Kalvarijoje. 

LEONARDAS ANDRIEKUS 

MANO MOTINAI 

O motina? aš po visų maldų 
Kas vakarą kalbu dar vieną, 
Kad tau miegoti būtų miela ir saldu 
Tamsoj bei mėnesienoj, 
Kad neramus senelės obelies šešėlis, 
Siūbuodamas ant sienos, 
Negąsdintų tavęs išbudus. 

Neišsigąsk, neišsigąsk — tai aš esu, 
Ne. koks šešėlis — tavo vaikas. 
Aš sugrįžtu, lyg paukštis iš dausų, 
Pavasariu apsvaigęs. 
Esu be kūno, kraujo ir be kaulų, 
Bet ne šešėlis — tavo vaikas. 
Neišsigąsk — nebus baisu, 
Kai lūpomis paliesiu kaktą. 

Miegok ramiai. Kas vakarą meldžiuos, 
Kad balsiai mano ašaros nekristų 
Ir nepajustum širdyje sūnaus kančios, 
Kad laimintų gerasis Kristus 
Tave iš apdulkėjusio paveikslo, 
Ir mano kūdikystės 
Žaisliukai juokintų sapnuojant. 

pasilikau tik dangti mėlyną, 
1991 m. 
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BERNARDAS BRAZDŽIONIS 

MOTINOS VARPSTĖ 

„Vardan Dievo Tėvo", Dieve, šiuos žodžius 
Laistyk savo meile, te jie nenudžius 
Pakeliui į Tavo ausį eidami 
Pateptieji mūsų meilės medumi. 

Bėga siūlai motės pirštais vakarais, 
Rytą pro langelį nerami dairais, — 
Ar sūnus, išėjęs, grįžta tuo taku, 
Ar plačiam pasauly laimę rast sunku? 

Dieną rūpestėlį darbu malšini, 
Naktį pasapnuoji, kad tremtin eini. 
Tėvas nesugrįžo tremtinio keliais, 
Ar gyvent namieje broliai broliui leis?.. 

Broliai, it vilkai tie, alkani, pikti, 
Seserys kaip lapės, ragana marti... 
Mama, niekur neikim iš gimtų namų — 
Dievas duos ir vėliai bus namie ramu. 

Šiapus ir anapus mūsų laiko, 
1997 m. 

XX amžiaus pabaigos Motina Sopulingoji... 

; BALYS AUGINĄS 
Atominio amžiaus lietuvės motinos rauda 

UVERTIŪRA MOTINOS ŠVENTEI 

Dvidešimtas amžius, atnešęs atominės bombos grėsmę, net ir 
savo elektroniniais išradimais, karais ir žudynėmis, žmogaus 
dvasinei kultūrai nieko nedavė — tik parodė visišką žmogaus 
dvasi lį nuosmukį. 

Mūsų tauta, išgyvenusi dvi priešų okupacijas, tautinį geno
cidą — neteko ne tik savo valstybės, bet ir daugelio geriausių 
savo tautos sūnų, dukterų ir motinų. 

Šiandien, kai su viltimi stovime prie dvidešimt pirmojo 
amžiaus slenksčio, kai švenčiame paskutinę šio atominio 
amžiaus Motinos dienos šventę, parodome ir lietuvės motinos 
siaubingą gyvenimo tragediją, išgyventą atominiame amžiuje. 
Šventės puokštėje atsklendžiame lyg kruviną tulpę: lietuvės mo
tinos siaubingą gyvenimo tragediją dvidešimtojo amžiaus 
žudynių dūmuose. 

Pagerbdami lietuvės motinos kančią, šios uvertiūros paskuti
niajam akordui, duodame Nobelio premijos laureato Isaac 
Bashevis Singer žodžius: 

mPoetas visada ieško amžinųjų tiesų ir būties esmės. Jis ban
do atspėti laiko ir kaitos mįslę, ir rasti atsakymą į skausmo 
problemą, atskleisti meilę skriaudų ir žiaurumų bedugnėje". 

...Žuvo jis... Ir nesulauks jo ginklo broliai, 
Kaip nesulaukiu grįžtančio ir aš į degančius namus... 
Mane seniai tie kraugeriai jau pasmerkė, 
Ir jų sprendimas, tarsi veidas Giltinės — baisus. 
Išvijo jie mane. pražilusią, su skaudama širdim dėl žuvusio 

sūnaus 
Ir namą padegė — beliko pelenai iš mūs taikaus lizdelio, 
Ir tuos gal vėjas išnešios ir išsklaidys... 
Ir išėjau sena aš elgetos keliais į tolimą Sibirą... 
Su geliančia širdim ir amžiaus slegiančia našta... 
Kas man beliko dar gyvenime brangaus — 
Nebėr tėvynės sodo, nei namų, nei mylimo sūnaus! 

Sudiev, tėvų namai, kuriuos buvau laiminga — 
Dar jūsų sienose man skamba pirmas riksmas mano kūdikio 

lopšy. 
Čia lieka tiek mergautinių svajonių ir moters troškimų, 
Vilčių, sudegusių, kaip šitos šaltos pienės... 
Sudiev, tėvų ir protėvių kapeliai kaimo tylūs — 
Bučiuoju iemę gimtą —jos dulkelė aš esu. 
Man prieš akis — vergų kapais žymėtas kelias — 
Atgulsiu aš ne juodžemy lietuviškam puriam — 
Man vėjas šaltas ir ledinis 
Atneš nuo taigų, stepių kenčiančių mūs brolių šauksmą/ 

priešmirtinį 
Ir tik mirties ranka ledinė man akis begęstančias užspaus — 

Iš degančių namų tik nuodėgulį juodą, kaip savo skausmą, 
Rankoj drebančioj nešu. Ai jį įsmeigsiu žemėje vergų, 
Prakeiktoj, nesvetingoj žemėj. 
Kad jis pavasarį sužystu gležno pumpuro daigu. 
Paliesiu ašarom aš jį kiekvieną dieną vargo — 
Nes jos — kelionės palydovės man senai — 
Tos tylios sopulio, kančios nebylės ašaros 
Gležnutį daigą išsprogdins gražiais viltingais/ Laisvės 

lūkesčio žiedais. 
O, Visagali Viešpatie Dangaus ir šio mažyčio gintarinio 

krašto, 
.Te vėjas šiuos žodžius tiesiog į Tavo gailestingą širdį neša... 
Uždėk ant mūsų žemės laiminančią ranką — 
Mažoms išvargusioms širdims bausmės užtenka: 
Laimink Laisvės karį, žengiantį takais pirmųjų savanorių — 
Ak, didis Dieve — ne verge, laisva savojoj žemėj mirti noriu — 

Lietuvė motina — be skarelės ir raukšlėtu rankų, bet su tokia j 
gilia meile savo vaikeliui. Nuotr. Eltos 

JANINA DEGUTYTE 
MŪSŲ MOTINŲ KALBA 
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Tarsi po vasaros lietum — 
po tavimi kvėpuoju. 
Tavo žodžiai 
liečia mane kūną 
gyvybės vandeniu. 
Jie įsisunkia į kraują, 
įsišakniję audiniuose, 
jie pirštų galuose pulsuoja 
ir tylos danguje 
puikuojasi paukščiais 
prieš tolimą nežinomą kelionę. 
Arba — iš patamsėjusių randų 
prasiskleidžia erškėtrožėm... 

...Ąsotis, pintinė, pelynas, 
auksinis šešėlis... Aš galiu 
išvardinti visus daiktus, 
užmirštus prieklėčio kampe, — 
ir tai bus maldos žodžiai. 

Ir mėlynu varpu skamba erdvė, 
kai žiūriu į tave 
kaip į veidrodi. 
kuriame 
atrandu 
savo pradžia. 
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Nuolat sugrįžtu prie jos — 
po Sofoklio tragedijų, 
pro Vijono Didįjį testamentą, 
po Re.mho. Adomo Mickevičiaus, Rilkes 

ir Cvetajevos — 
sugrįžtu 

lyg iš kelionių po svetimus kraštus 
prie žodynų ir pasakų. 

prie „ūžė girelė, ūžė"... 
Įsiklausau — ausim ir akim, rankom, 

viso kūno porom — 
kiekvieną garsą noriu paliesti, 

įsiklausau 
į tą neapsakomą skambėjimą, 
į. tą likimą, 
kuris man duotas kartu su ja. 

Pavydžiu jo sau. 

Gal šitos žolės šnekasi tarpusavv lietuviškai'1' 
Gal šitaip susišaukia upės? 

Kaip ją pernešti 
j. kitą tūkstantmečio krantą — 
per tą degantį laiką? 

Kokiam eglės šlamėjime įkalbėtą? 
Kokioj meilės giesmėj prašytą? 

T»rp saulės ir netekties, 1980 m. 
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Nemyli tu, bet aš myliu... 

„C'est fumee!" Bekartojan-
čios šiuos žodžius, pirmame 
veiksme cigaretes rūkančios 
choristės užėmė sceną, šmaiš-
čiodamos suknelėm, apsupda-
mos jau scenoje belaukiančius 
choristus, ir staiga paaiškėjo, 
kad Federico Fellini siela te
begyvuoja, ir kad jo estetika, 
tyčia ar netyčia, ne sykį už
viešpataus spektaklį. Ši džiugi 
nuotaika savo gryna drąsa 
buvo maloniausias, jeigu ne 
puikiausias, šių metų Lietu
vių operos spektaklio momen
tas. Kai visos arijos, duetai ir 
ansambliai pranyks užmirši
mo dykumoje, šis vaizdas liks 
žiūrovų atmintyje. 

Balandžio 18 dieną Morton 
gimnazijos auditorijoje įvyko 
43-asis Lietuvių operos spek
taklis, komp. Georgės Bizet 
keturių veiksmų opera Car
men, libretas Herni Meilhac ir 
Ludovic Halevy, pagal Prosper 
Merimee apysaką, lietuviškas 
vertimas Vlados MikŠaitės. 

Jau prieš pirmojo uvertiūros 
akordo suskambejimą, spek
taklis buvo apsuptas įtampų, 
intrigų bei paskutinės mi
nutės pakeitimų. Vienu metu 
net atrodė, kad spektaklis 
neįvyks, nes imigracijos tarny
ba sulaikė solistus iš Lietuvos 
O'Hare oro uoste, grasindama 
neįleisti. Sunku buvo jiems 
pasiteisinti, kad ne dainuoti 
atvyko, nes imigracijos parei
gūnai savo rankose turėjo 
spektaklio išspausdintą pro
gramą. Kaip ta programa juos 
pasiekė? Tai visai kita „ope
ra". Tenoras Virgilijus Norei
ka, susirgęs po ilgų ir įtemptų 
„Trijų tigrų" gastrolių, atsisa
kė dainuoti Don Jose rolę. Jo 
vietoje buvo atsiųstas tenoras 
Česlovas Nausėda. Dėl šių ir 

' gal net kitų priežasčių, nebu
vo įmanoma turėti nei vienos 
ištisos generalinės repeticijos. 

Visa tai paminiu, nes yra di
delis noras pateisinti, ką ma
tėme ir girdėjome Morton au
ditorijoje. Nekantriai laukiau 
progos išgirsti solistės Inesos 
Linaburgytės Carmen, jos pir
mojo pasirodymo Lietuvių ope
ros spektaklyje. Girdėjau per 
įvairius patikimus šaltinius, 
kad tai „pasaulinio masto" so
listė. Ir iš tikrųjų, kaip išgir
dome trečiojo veiksmo trio 
„Melons. coupons" pabaigoj, 
kai Carmen ištraukia mirties 
kortą, I. Linaburgytė yra pajė
gi solistė. Su lėta, statine, or
kestrine palyda, efektingai ir 
dramatiškai, pamažu, dina
miškai bekylančia lygia fra-
zuote — įtikino klausytojus, 
kad „visa viltis yra prarasta". 
Taip pat ir paskutiniame due
te „C'est toi? C'est moi?" jinai 
įtikinamai Don Jose po savo 
„padais sutraiškė". 

Tačiau pirmojo veiksmo ir 
MOS operos goriausiai žinomoj 
-irijoj ..L'amour est un oiseu". 

Petras Aglinskas 
habaneros lengvojo flirtavimo 
nuotaika solistės klumpako-
jančioje interpretacijoje mirti
nai įklimpo. Nors ši melodija 
yra visiems klausytojams pa
žįstama, sunku buvo suprasti 
ne tik tekstą, bet taip pat, kur 
prapuolė pačios melodijos kro-
matinė ispaniška spalva. Po 
gausių ir efektingų choro pa
kartojimų „Prends garde a 
toi!", solistė vis daugiau ir 
daugiau pametė pusiausvyrą. 
Šios arijos nevykęs atlikimas 
nuspalvino likusio pirmojo 
veiksmo nuotaiką. 

Svarbus operinės formos as
pektas yra galimybė tikėti tai, 
kas neįmanoma. Bet niekaip 
nebuvo įmanoma įtikėti, kad 
Carmen buvo radusi bent kokį 
patrauklumą Česlovo Nausė
dos Don Jose. Nuo pat pirmojo 
veiksmo dueto „Pres des ram-
parts de Seville" buvo aišku, 
kad nebuvo jokios „chemijos" 
tarp šios Carmen ir šio Don 
Jose. Jo problemos su intona
cija, neturint užtektinai pajė
gaus vokalinio instrumento, 
žlugdė ne tik dainavimą, bet 
ir atlikimą per visą spektaklį. 
Beveik kiekviena jo sudainuo
ta baigminė kadencija suby
rėjo. Solistui buvo neįmanoma 
išlaikyti iki frazės pabaigos 
suderintą fermatą. Stipriau
sias jo momentas buvo ketvir
tame veiksme, kai, išsisėmęs 
ir pralaimėjęs, vėl pasirodė 
scenoje su Carmen. Pralaimė
jusio herojaus vaidmuo tiko 
solisto balsui ir scenos laikyse
nai. Kai Don Jose maldavo 
Carmen — „JMmplore! Tsupp-
lie!", pagaliau buvo įmanoma 
juo tikėti. 

Šio spektaklio išganymas 
buvo Nidos Grigalavičiūtės 
Micaela. Nuo pat operos pra
džios „Sur la place" scenoje, 
buvo aišku, kad solistė įsigili
nusi į savo rolę, kurią labai 
muzikaliai ir su šiltu atviru
mu žiūrovams padainavo. N. 
Grigalavičiūtės natūrali fra-
zuotė bei gera intonacija buvo 
šviežio oro vėjelis. Ypač puiki 
buvo jos trečiojo veiksmo arija 
„C'est des contrebandaliers". 
Solistė jautriai apvaldė šios 
nelengvos arijos arpeggio figū
rėles („De ce lui que j'amais ja 
dis!") bei dažnai besikeičiantį 
tempą ir dinamiką. 

Antrojo veiksmo kvintetas 
„Nous avons en tėte une af-
faire" pavikrino spektaklio 
dažnai niūrią atmosferą. 
Drauge su Carmen, Arvydo 
Markausko Dancairo ir Juliaus 
Savrimo Remendado džiugiai 
kartojosi su Genovaitės Bige-
nytės Frasąuita ir Virginijos 
Muliolienės Mercedes. Nors 
laikas nuo laiko Si grupe atsi
skyrė nuo orkestrinės palydos, 
savitarpyje jie išlaikė Sio kvin
teto energingą parlando teks
tūrą, kuri sėkmingai išvystė 
šios scenos dramatini tikslą. 

G. Bigenytė ir V. Muliolienė 
taip pat gražiai atliko savo 
partijas anksčiau minėtame 
trečiojo veiksmo „Melons, cou
pons", ir suteikė Carmen fata
listiškai temai efektingą leng
vesnės nuotaikos kontrapunk
tą. 

Lietuvių operos klausyto
jams gerai pažtstamas ir daž
nai girdėtas baritonas Vytau
tas Juozapaitis pajėgiai atliko 
toreodoro Escamillo partiją. Jo 
toreodoro arija „Votre toast, je 
peux vous be rendre" apskritai 
pradžiugino publiką. Nors jam 
kartais pritrūko jėgų žemes
niame balso registre, saugu 
sakyti, kad iš visų vyrų balsų, 
jis geriausiai atliko rolę, 
laisvai ir energingai plevėsuo
damas savo auksine palerina. 

Žemų gaidų nepritrūko Vla
dimirui Prudnikovui, kuris at
liko Zunigos partiją. Jo stip
rus boso balsas ir žaismingas 
sceninis vaidmuo tiko šiai gia-
condo rolei. Verta paminėti 
taip pat ir baritoną Algimantą 
Barniškį, kurį pirmą kartą 
girdėjome Lietuvių operos sce
noje pereitų metų Čigonų ba
rono spektaklyje. Nors Mora
les rolė nebuvo viena šios ope
ros didžiausių, Barniškio leng
vos nuotaikos soliniai pasažai 
pirmojo veiksmo atidaryme 
„Sur la place" buvo muzikaliai 
išdainuoti, suteikdami šiai 
scenai pageidaujamą nuošir
dumą. 

Drauge su koncertmeisteriu-
chormeisteriu Manigirdu Mo-
tekaičiu. prof. Algis Zaboras 
choro artistus muzikiniai pa
ruošė. Aišku, reikia prisimin
ti, kad choras yra tvirtai pasi
šventę mėgėjai. Šis augantis 
būrys veteranų bei jaunesnių
jų, naujai atvykusių iš Lietu
vos dainininkų, savo darbą at
liko visai gražiai. Valio! 

Dirigento Alvydo Vasaičio 
vadovaujamas orkestras grojo 
gerai ir davė dainininkams 
tvirtą palydą, retai atsiskirda
mas nuo scenos veiksmo. Nors 
buvo tam tikrų nesklandumų 
žemesniųjų pučiamųjų sekci
joje, styginiai ypatingai gerai 
susigrojo. Vienas nuostabiau
sių šio spektaklio pasažų buvo 
trečiojo veiksmo Entr'acte, ku
riame arfistė Marčia LaBella 
ir fleitistė Susan Levitin pasa
kiškai atliko operos tyriausią 
muzikinį momentą. 

Šokėjos Vytautė Jankutė, 
Virginija Ragauskienė ir Gita
na Snapskauskaitė įvedė į 
spektaklį daug trūkstančio ju-

Carmen ir Don Jose 

drumo, nors choreografijos, 
kaip tokios, šitame spektak
lyje buvo sunku pastebėti, ir 
sunku buvo netrokšti tų anks
tyvesnių spektaklių, kada bu
vo jaučiama Viktoro Barausko 
bei a.a. Violetos Karosaitės 
meninė įtaka. 

Sunku taip pat buvo surasti 
bent kokios sceninės režisū
ros. Kyla klausimas: nejaugi 
neturime Lietuvoje ar šitoje 
pusėje Atlanto geresnio reži
sieriaus? Net jeigu jo ar jos ne
rastume lietuvių tarpe (ir tuo 
aš netikiu), prisimenu gerai 
amerikiečio Peter Amsterio 
puikiai surežisuotus Lietuvių 
operos spektaklius. Neįmano
ma suskaičiuoti, kiek sykių 
choristai bei patys solistai sto
vėjo kaip stulpai ar bepras
miškai stumdėsi po sceną, aiš
kiai be tikslo. Kokia yra reži
sieriaus atsakomybė? Parū
pinti vadovavimą scenos at
likėjams. Deja, režisierius Eli-
gijus Domarkas to tikslo neat
liko. 

Bet tai yra tiktai simptomai 
daug didesnės dilemos, kuri 
yra iškilusi mums diasporoj po 
antrosios Lietuvos nepriklau
somybės. Prieš penkiasdešimt 
metų mano tėvų karta turėjo 
sintezuoti dvi susikryžiuojan
čias kultūras: Lietuvos ir 
Amerikos. Iš tos sintezės jie 
sukūrė prasmingą, pozityvų 
diasporos vaisių: Amerikos lie
tuvį. Užuot ištirpę Amerikos 
smiltyne, jie pajėgė išvystyti 
tą unikalų Amerikos lietuvio 
identitetą įvairiomis kultūri
nėmis, mokslinėmis bei socia
linėmis institucijomis, jų tar
pe ir Lietuvių opera. 

Šiandien esame vėl priėję 
prie panašios kryžkeles, tik 

dabar klausimas yra: „Kaip 
efektyviai sintezuoti Amerikos 
lietuvių ir posovietinės Lietu
vos kultūrą?" Taip, kaip prieš 
penkiasdešimt metų naujai at
vykusieji lietuviai emigrantai 
nepriėmė aklai viso to. ka 
Amerikos kultūra jiems pri
statė, gal atėjo laikas kritiškai 
apsvarstyti šią naują sintezę 
ir kaip geriausiai integruoti 
tos sintezės įtaką į Amerikos 
lietuvių institucijas, jų tarpe 
ir į vieną mums svarbiausių 
kultūrinių institucijų — Lietu
vių operą. 

Jeigu Lietuvių operos tiks
las yra, pagal Lietuvių fondo 
programos puslapiuose iš
spausdintą sveikinimą, „...ug-

( a r m e n ir to reodoras Escamillo — ke tv i r t a s veiksmas. 

d(yti) lietuvių tarpe operinį 
meną" ir „...skleisti lietuvišką 
kultūrą", tai reikia paklausti, 
kodėl pvz., nepasamdėme pa
jėgaus vietinio tenoro, kurių 
Čikagoje tikrai netrūksta, dai
nuoti Don Jose rolę? Juk 
anksčiau visai priimamai vie
tiniai solistai, muzikaliai pajė
gūs, fonetiškai išmoko lietu
viškus tekstus. Choreografų 
bei režisierių irgi apsčiai su
rastume. Amerikoje Čikaga 
yra pripažinta kaip svarbus 

teatrinio meno šaltinis. 
Aišku, jeigu svarbiau yra, 

kad dalyvių pavardžių galū
nės būtų „auskas", „spauskas" 
ar „šmauskas", ir Lietuvių 
operos tikslas yra tiktai 
„...džiuginti mūsų tautiečius", 
tai galime toliau aklai priimti 
visus mūsų naujos sintezės 
vaisius, kokie jie bebūtų, ir 
džiaugtis panašiais rezulta
tais, kaip matėme ir girdėjo
me Morton auditorijoje ba
landžio 18 d. 

G. Bizet „ f a r m e n " 
man tas Barpi.ški-'. 

pirm;1-'-, "ciks:.:.•»«•: Micaela Nida Grigalavičiūte ir kar ininką* * • 1c- .U'i 

„Carmen'" - i n ' - i i , .n , ... H*-m. •••••! ulc> 'u l ius Savrimasi , Danca i ro .Arvyda* V \ -. . ' i r 
men Mnesa I ita'.iuriT^'^ . P " . -Jose ( i-sli-va-. Nausėda). 

Scena i* ketvirto veiksmo: Don Jose ir Carmen Sevilijos aikštėje, 
salia senovinio amfiteatro. 

Micaela (Nida Grigalavičiūte) maldauja Visagalį suteikti jai jėgų, 
išsklaidyti baime, padėti išgelbėti Don Jos*. Nuotraukos ii ame puslapyje J o n o Kuprio 
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WJLUAM SHAKESPEARE 
LIETUVOS DRAMOS TEATRE 

1999 m. gegužės 14 d. Lie
tuvos Nacionaliniame dramos 
teatre — William Shakespea-
re tragedijos Ričardas III 
premjera. Spektaklį režisuoja 
Jonas Jurašas, dailininkas — 
iŠ JAV pakviestas Aleksan
dras Okunis, kostiumų daili
ninkė — Aleksandra Jacovs-
kytė, kompozitoriai — Anta
nas , Kučinskas ir Tadas 
Šumskas. Ričardą m vaidina 
Vytautas Grigolis. Taip pat 
vaidina Regimantas Adoma-
tis, Edmundas Mikulskis, 
Eglė Mikulionytė, Aldona Ja
nušauskaitė, Rimantė Valiu
kaitė, Dalia Michelevičiūtė, 
Arūnas Sakalauskas, Vytau
tas Rumšas, Rimantas Bag-
dzevičius, Vytautas Tomkus, 
Arnas Rosenas, Evaldas Ja
ras, Saulius Balandis ir kiti. 

štai ką kalba režisierius, 
kiti spektaklio rengėjai ir at
likėjai. 

Režis ier ius Jonas Jura
šas: XX a. žiūrovai priima 
Shakespeare žiaurumą, besi
remdami sava patirtimi. Žiau
rios personažų mii+vy — 
mums (kitaip t A XIX a. 
žiūrovams) ne v ; stinė ne
išvengiamybė — e katarsio, 
bet ir istorinė būtinybė, sa
vaip natūrali. Visos Sha
kespeare istorinės kronikos 
prasideda kova dėl sosto, bai
giasi monarcho mirtimi ir 
naujo monarcho karūnavimu. 
Tragedijos be istorinio suvoki
mo nėra. Tragedija prasideda, 
kai karalius pradeda suvokti, 
kaip veikia Didysis mechaniz
mas, kai jis tampa jo auka 
arba veikia, kaip jo vykdytojas 
—neTtzekutorius. Didysis me
chanizmas ne tik žiaurus. Tai 
tragiškas farsas. Ričardas III 
lygina save su Makiavelli. Po
litika jam yra grynai prak
tiška afera, amoralus iš pri
gimties menas. Žmogiškos ais
tros, patys žmonės — tik mo
lis, kurį formuoja valia. 
Ričardas m — Didžiojo me
chanizmo Didysis meistras. 
Baisi jėga su šlykščia grimasa 
iškreiptame veide. Tai žavinti 
jėga. Ričardas m — aktorius 
— pajacas istorijos cirke. Jis 
nebando identifikuotis, jis ap
simetėlis, jis atlieka savo vaid
menį kaip talentingas artis
tas. Apsimeta žiauriu, įsi
mylėjusiu, degančiu aistra, 
maloniu, geru, — jis nesigėdi 
būti aktoriumi, nes jis tik vai
dina, jis nėra personažas. Jis 
nesigėdi jokio vaidmens, jis 
yra režisierius, renkasi tinka
mus vaidmenis, spalvas, jaus
mus. Jis nei tragiškas, nei 
komiškas. Jis tik dedasi tra
giškas ir komiškas kaukes, ir 
nusiima jas. Jis neturi savo 
veido. Bufonada — jo filosofi
ja, aukščiausia paniekos pa
sauliui išraiška. Tik pabaigoje 
jis klounadą nutraukia. Jis 
bijo. Jis tampa persekiojamu 
žvėrimi. Šio vaidmens jis ne
nori imtis. Jis tik luošas 
nykštukas, kurį greitai pap
jaus kaip paršą. Jo karūna 
atiteks kitam — ateinančiam 

Ričardui-Ričmondui (Henrikui 
VII), kuris kalba apie taiką, 
atlaidumą, teisingumą, tik 
kažkodėl nudobtąjį karalių 
primenanti grimasa išduoda, 
kad Didysis mechanizmas tę
siasi, istorįja kartojasi. 

Kostiumu dai l in inkė 
Aleksandra Jacovskytė: Kos
tiumuose stengiausi išlaikyti 
pusiausvyrą tarp šiuolaikinio 
ir istorinio rūbo. Kostiumo es
mė (ir daugelis detalių) mažai 
keitėsi šimtmečių bėgyje, to
dėl ši užduotis neatrodė ne
įmanoma. Svarbu (svarbiau
sia), kad kostiumas atitiktų 
spektaklio dvasią. Tokia buvo 
režisieriaus mintis. 

Kompozitorius A n t a n a s 
Kučinskas: Kiekvieną kartą, 
rašydamas muziką statomai 
pjesei, teatre susiduriu su vi
siškai nauju pasauliu, iš prin
cipo gana svetimu ir uždaru. 
Ypač tas pasakytina apie 
didžiąją klasiką — pavyzdžiui, 
Shakespeare. Kiekvieną kartą 
esu tarytum aklavietėje, ir 
kontaktą su pjese užmegzti 
nėra lengva. Kai pavyksta 
peržengti šią svarbiausią ribą, 
pavyksta parašyti gerą, taik
lią muziką, būtent tokią, ko
kia gali skambėti konkrečia
me laike, konkrečioje erdvėje, 
konkrečios kūrėjų trupės sta
tomame spektaklyje. 

Aktorius Vytautas Grigo
l i s — Ričardas III: Yra gal 
tūkstančiai Ričardo III trak
tuočių. Galbūt ir neįmanoma 
nieko naujo pasakyti, atrasti 
ypatingą traktuotę, kuri nu
stebintų visą pasaulį. To nie
kada nebus ir apie tai nerei
kia galvoti. 

Shakespeare duoda begalinę 
laisvę toms traktuotėms, nors 
jis pats Ričardą III traktavo 
kaip kvestionuojamą blogį. 
Jam jokios užuojautos drama
turgas nejaučia. Pats Ričardo 
III charakteris duoda dideles 
galimybes. įsigilinęs į šį cha
rakterį, supratau, kad tai yra 
labai azartiškas žaidėjas, ku
ris ieško progų žaisti, viską 
stato ant kortos. Jis man 
panašus į žmogų, kuris sėdi 
kazino prie ruletės ir, visas 
išprakaitavęs, drebančiom ran
kom stato paskutinius pi
nigėlius, žetonus ant kažkokio 
skaičiaus ir tikisi, kad tas 
skaičius laimės. Ir jis laimi — 
iki tam tikros ribos. Jis nori 
vis daugiau ir daugiau, jis 
nustebęs, kad jam laimė eina į 
rankas. Kol ruletė padaro sa
vo, jis pralošia viską: ir savo 
sielą, ir savo kūną. 

Ričardas — žaidėjas artis
tas. Jis režisuoja spektaklį — 
kiti yra atlikėjai. Ričardo ar
tistiškumas, žavesys traukia 
visus. Kodėl juo iš karto neat
sikrato? Jis turi beprotišką 
įtaigą. Kaip ją suvaidinti? O 
artistiškumas- labai žavus. 
Shakespeare naudojosi pa
čiomis įvairiausiomis prie
monėmis — ir comedia dell 
arte, ir misterija — visa tai 
galima puikiausiai išnaudoti. 

ŽENGIANT Į 2000 METUS 
Čiurlionio galerijos kolekcijoje esančių 

darbų antroji paroda 

Rokas ir Sonata Zubovai po sėkmingo koncerto gegužes 2 d. Lie
tuvių dailės muziejuje. Nuotr. Baniutes Kronienės 

PIANISTAI MUZIKAVO 
KETURIOMIS RANKOMIS 

Sonata ir Rokas Zubovai sa- grožio, tiesiog džiaugiamasi 
vo ketvirtąją muzikos popietę muzika, 
pašventė fortepijoninei muzi- Rokas Zubovas - ne tik pia-
kai, atliekamai keturiomis nistas, bet ir mokytojas. Jis 
rankomis - pianistai sakė, jog dėsto St. Xavier universitete, 
norėjo nors vieną koncertą at- taip pat turi net 20 privačių 
likti kartu. ,,Nuo Mozart iki mokinių. Gegužės 19 d. jo mo-
Gershwin'' - taip turbūt gali- kiniai tame pačiame PLC Lie-
ma būtų pavadinti PLC Lie- tuvių dailės muziejuje rengia 
tuvių dailės muziejuje gegužės savo koncertą. Atvykite pasi-
2 d. vykusį koncertą. Jame ne 
tik žaismingai ir liūdnai 
skambėjo W. A Mozart „Fan
tazija Nr.l f-molT, lyriškai ir 
sujaudintai F. Schubert „Va
riacijos C-dur", linguojančiu 
džiazo ritmu G. Gershwin 
„Rhapsody in Blue". Sonata 
ir Rokas Zubovai skambino 
ir penkių dalių M. Ravel siui
tą „Mano motina žąsis". Jie 
sakė, kad šis kūrinys jiems -
pats artimiausias, kai prie jo 
prisėdi, grįžta vaikystė, užsi
miršta ir dingsta laikas. Klau
sytojų prašomi, muzikantai 
„padovanojo" ir L. van Beetho-
ven „Variacijas dainos 'Ich 
denke dein' tema". 

Jaunieji pianistai džiaugėsi, 
kad skambino kartu. Jie sa
kė, kad skambinimas ketu
riomis rankomis labai skiria
si nuo skambinimo atskirai. 
Virtuoziškumas čia nėra toks 
svarbus, daugiau reiškia mu
zikavimas, jis tampa intymes
nis. Muzikuojant keturiomis 
rankomis nesiekiama išoriško 
blizgesio, siekiama daugiau 

klausyti jaunųjų pianistų! Be
veik pusė jų r lietuviai. Bir
želio pabaigoje St. Xavier uni
versitete organizuojama R. 
Zubovo vasaros fortepijono 
akademija (intensyvūs kursai 
pažengusiems pianistams). Jie 
truks 5 dienas. 

Sonata šį mėnesį (gegužės 
28 d. 8 val.v.) DePaul univer
siteto koncertų salėje su De
Paul universiteto simfoniniu 
orkestru skambins J. Brahms 
koncertą. Baigiamasis (soli
nis) Sonatos koncertas magis
tro laipsniui gauti vyks birže
lio 5 d. 5 vai. v. toje pačioje sa
lėje. Šie koncertai - nemoka
mi. 

Sonata ir Rokas jau supla
navo savo 1999-2000 m. kon
certinį sezoną. Ištikimi muzi
kos mylėtojai Lietuvių dailės 
muziejuje išgirs net penkis 
koncertus. Pianistai skambins 
ir keturiomis rankomis, ir ats
kirai, muzikuos su Vilniaus 
styginių kvartetu ir daininin
ke Angel Petro. 

E . Andrulytė 

RstisUrios Joaas Jura*** (kairaja) ir daUlainkaa-aeaaografas 
Aleksandras Okunis. Nuotr. Diasitrųau* Matvajevo 

Nuo pat pirmo monologo jis 
vaidina prieš publiką. Jam, 
kaip aktoriui, reikalinga pu
blika, o ne kontempliacija ir 
savianalizė. 

Režisierius visų pirma siekė 
pritaikyti šią pjesę mūsų laikų 
žiūrovui, todėl, nori nenori, 
turi atpažinti situacijas. Žiū
rovui šiandien nesvarbu at
pažinti kostiumuotą epochą. O 
aistros, politiniai žaidimai — 
jie amžini, ir čia taip pat nieko 
naujo nėra. Mūsų politikų 
žaidimai taip pat yra azar
tiški. Shakespeare, be abejo, 
pateikia dvigubai daugiau 
aistrų. Visa ateina iš amžių 
glūdumos, ir nieko naujo 
mūsų politikai nebesugalvoja. 

Žmogus, šiame pasaulyje su
vokęs savo misijos bepras
miškumą, klaidingumą, iš 
karto pasako: „Aš piktadariu 
tampu". Taip Ričardas pasako 
dar pirmuose monologuose. 
Ričardas nusigręžia nuo pra
mogų, nuo meilės. Tai nėra pras
mė šiame gyvenime. Jis ieško 
prasmės kitame gyvenime. Ir 

kai suvokia, kad prasmės su
vokimas yra visiškai klaidin
gas, jis tuojau pat susinaikina 
— lygiai taip pat atvirai ir tie
siai. Galima sakyti, kad tai 
nekrikščioniška, bet labai 
žmoniška. Tai ne pesimizmas. 
Vienas susinaikina, bet tuoj 
pat pasirodo kitas — Ričmon-
das. Kitas lošėjas. Drakonas 
mirė — tegyvuoja drakonas! 
Tokioje traktuotėje Ričmondas 
yra lygiai toks pat pabaisa, 
kaip Ričardas, o galbūt ir dar 
baisesnis. Kas bus jam val
dant — didžiulis klaustukas. 
Bet kad ramybės ir meilės ne
bus — tai tikrai. 

Daiva Šabasevič ienė 

MIRĖ DAIL. ARBIT 
BLATAS 

Dail. Arbit Blatas, gimęs 
1908 ra. lapkričio 27 d. Kaune, 
mirė š.m. balandžio 27 d. New 
Yorke. Vaikystėje parodęs di
delių gabumų, tėvų ragina
mas, 1924 m. išvyko į užsieni. 

Čiurlionio galerija kiekvie
nais metais Vasario 16-ajai, 
Lietuvos Nepriklausomybės 
šventei paminėti rengia re
prezentacinę parodą. Pratęs-
dama seną gerą tradiciją, ga
lerijos direkcija/valdyba šiais 
metais lietuvių bendruomenei 
rodo visą sukauptą turtą ir 
ruošia net tris parodas Čiur
lionio galerijos salėse, esan
čiose lietuvių tėvų jėzuitų pa
statytuose Jaunimo centro rū
muose, išleis visų parodų ka
talogus. 

Pirmojoje, atidarytoje š.m. 
vasario 12 d., dalyvaujant Lie
tuvių Bendruomenės Kultūros 
tarybos pirmininkei Marijai 
Remienei ir Lietuvos garbės 
konsului Čikagoje Vaclovui 
Kleizai, buvo prisiminti galeri
jos veiklos tikslai, M. K. Čiur
lionio vardo kolekcijos pradžia 
ir ją kūrusieji: karta, kuri 
prieš pusę šimtmečio buvo vie
na pagrindinių kūrybinių jėgų 
Lietuvos gyvenime, ryškios as
menybės, palikusios savitus 

1924-1926 m. studijavo Ber
lyne, o paskui keletą metų — 
Paryžiuje. 1933 m. Paryžiuje 
surengė pirmąją savo parodą. 
Vėliau jo darbų parodos buvo 
surengtos įvairiuose pasaulio 
miestuose. Jo darbų yra Pary
žiaus, Grenoblio, Venecijos, 
Lugano, Jeruzalės, Tel Avivo, 
New Yorko, New Orleans bei 
kitų miestų galerijose ir mu
ziejuose. Keli darbai yra ir M. 
K. Čiurlionio meno galerijoje, 
Kaune. 

Dail. A. Blatas niekuomet 
nekeitė, su savo lietuviška ga
lūne rašomos, pavardės. Jis 
iki II pasaulinio karo palaikė 
ryšį su Lietuva. 1941 m. emig
ravęs į JAV, apsigyveno New 
Yorko mieste. 

Dail. A. Blatas, žydų kilmės, 
reiškėsi tapyboje ir skulptū
roje. Taipgi kūrė scenos deko
racijas. Jis pasiekė pasaulinio 
garso, laikydamasis Paryžiaus 
mokyklos modernaus meno 
tradicijų. Tų pačių tradicijų 
laikėsi Picasso, Matisse, Bra-
que, Utrillo, Soutine (lankęs 
Vilniaus meno mokyklą), Dufi, 
Costeau ir kt. A. Blato dar
buose spinduliuoja optimiz
mas, ramybė, žmogiškoji šilu
ma ir elegantiška technika. 

A. Blatas buvo vedęs Metro
politan operos solistę Reginą 
Resnik. Prieš pora metų abu 
lankėsi Lietuvoje. Buvo pla
nuota šių metų rudenį sureng
ti jo darbų parodą gimtajame 
Kaune. Jis kūrė beveik iki 
paskutinių gyvenimo dienų. 
Mirė, sulaukęs 90 metų, New 
Yorke, Manhattan ligoninėje. 

P . P e t r u t i s 

pėdsakus įvairiuose dailės 
baruose, o prabėgęs laikas jau 
seniai jų pavardes įrašė į Lie
tuvos kultūros ir meno isto
riją. Tos pirmosios parodos 
Čiurlionio galerijoje buvo lyg 
prasidedanti dailininko bio
grafija, o kūrybinis kelias par-
vesdavo ir parvesdavo atgal. 

Metai bėga. Čiurlionio gale
rijos valdyba (H. Plaušinai-
tienė, B. Šontaitė, H. Molie-
jienė, D> Petersonaitė), direk
toriaus A. Januso vadovauja
ma, energingai dirba savo 
darbą. Ar pastebėjote, kad pa
roda veja parodą — meninin
kai laukia salių, kad galėtų 
savo kūrybą pristatyti žiūro
vams. Tradicija, uždarant pa
rodą, dovanoti vieną kūrinį 
galerijai, išlieka. Gyvuojanti 
per keturiasdešimt metų, ga
lerija surengė daugiau kaip 
400 parodų, sukaupė 380 
meno kūrinių Čiurlionio gale
rijos kolekciją, priima ir saugo 
dailininkų dovanotus kūrinius 
ir kolekcijas. 

Artėja gegužės 14 diena, kai 
vėl galerijos valdyba ir antro
sios parodos organizacinis ko
mitetas lauks menininkų ir 
dailės mylėtojų. Parodos kura
torė Daiva Karužaitė jau ku
ris laikas draugauja su pa
veikslais, Halina Moliejienė ir 
Magdalena Stankūnienė ruo
šia antrosios parodos kata
logą. Spausdina Ričardas Spit-
rys. Leidinio išleidimą ir paro
dos organizavimą parėmė Lie
tuvių fondas, prisidėjo „Meno 
mokyklėlės" dėstytojai ir mo
kinių tėvai a.a. Jono Romo 
Karužos — pirmojo Čiurlionio 
galerijos valdybos iždininko, 
prisiminimui. 

Kolekcijos aruodą užpildė 
116 menininkų, todėl ir paro
dos apimtis labai plati — vy
rauja tapyba: vieni galės ža
vėtis klasikine žmogaus ir 
gamtos harmonija A. Algmino, 

Juozas B aki s. „Lituanika", me
talas, 1968 m. 

V. Balukienės, H. Bugailiškio, 
D. Jurgutienės, N. Kocs, J. 
Paukštienės, E. Stankuvienės 
drobėse ar J. Tričio impresio
nistiniu peizažu, J. Keleciaus 
ar V. Vaitiekūno portretais, P. 
Kiaulėno ar K. Zapkaus na
tiurmortais, intymiai ir subti
liai subalansuota R. Zoto-
vienės akvarele, primityvizmo 
bruožų turinčiu M. R. Tube-
lytės — Huhlmann darbu, so
dria spalva ir jos emocine ga
lia veikiančiais V. Aleknienės, 
J. Bagdono kūriniais. Dėmesį 
pagaus ir abstrakčios tapybos 
A. Variakojienės, V. Žiliaus, S. 
Čiplienės, V. Kolbaitėa—On-
drik, V. Krištolaitytės, E. Ur-
baitytės kūryba, nepamirštant 
V. Virkau ar K. Zapkaus geo
metrinių formų ir gamtos ele
mentų virpėjimo, M. Žu
kauskienės spalvingos ir au
dringos „Gamtos fugos". 

(Nukelta į 4 psl.) 

Povilas Kaupas. Natiurmortas, aliejus. 

Ramojus Mozoliauakas. ^ f e r f aiU su knyga", skulptūra. 
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Leidiniai 
PAGRINDINIS VEIKALAS APIE 

BAŽNYČIAS 
Jurgis Gimbutas 

Algė Jankevičienė. Lietuvos 
medi/u sakralinė architektū
ra. Vilniaus Dailės akademi
jos darbai, 12, išleido Archi
tektūros ir statybos institutas, 
Vilnius, 1998. 336 puslapiai, 
286 iliustracijos tekste ir 40 
spalvotų fotografijų intarpe. 
Tiražas 1000. formatas albu-
minis. Knygos turinys: Įvadas. 
Bažnyčios — iki 1795 metų, 
iki 1918 metų. Koplyčios. Var
pinės. Reziumė anglų ir lenkų 
k. Vietovardžių rodyklė. Mo
nografijos rengimą rėmė Lie
tuvos mokslo ir studijų fon
das. 

Savo įvade autorė pabrėžia, 
kad šio veikalo objektas yra 
ne tik nuostabūs architek
tūros kūriniai, bet ir neįkai
nojami mūsų protėvių dva
sinės kultūros paminklai. Vi
sas kaimo žmonių gyvenimas 
— gimimas, vestuvės, mirtis, 
kalendorinės šventės ir eili
niai sekmadieniai buvo susieti 
su Bažnyčia. Pagal vietos 
žmonių pasaulėjautą ir skonį 
sukurtos Lietuvos medinės 
bažnyčios, koplyčios ir var
pinės yra sudėtinės miškingos 
Europos zonos architektūros 
dalis. Šiuo metu Lietuvoje yra 
265 medinės bažnyčios, dau
giau nei 100 koplyčių ir apie 
220 varpinių. Duotas jų pas
kirstymo žemėlapis. Medinės 
bažnyčios buvo statomos baž
nytkaimiuose ir miesteliuose. 
Paprastai katalikų bažnyčia, 
iš tolo matoma, vyrauja pano
ramoje. Kai kur yra ir kitų 
konfesijų sakralinių pastatų. 
Jie mažiau išsiskiria iš aplin
kos. 

Architektė Algė Jankevi
čienė seniai tyrinėja Lietuvos 
bažnyčias — seniau gotikines 
mūrines, lygiagrečiai ir pa
staruoju metu medines. Taip 
pat ir varpines. 1968 m. 
išleistojoje kolektyvinėje kny
goje Lietuvių, liaudies archi
tektūra yra jos parašyta baž
nyčių, koplyčių, varpinių, 
cerkvių, sinagogų ir kinesių 
apžvalga. Autorė aplankė vi
sus nagrinėjamus pastatus, fo
tografavo, matavo. Kur reikė
jo, panaudojo kitų surinktą 
vaizdine medžiagą. Senesnių

jų, jau nebesančių objektų 
apibūdinimui autorė perskaitė 
daug archyvinių dokumentų: 
inventorių ir vizitacijų aktų 
(1677. 1771, 1782 ir kitų 
metų). 

Algė Jankevičienė rašo 
sklandžiai ir vaizdingai. Pa
vyzdžiui: „Itin originali, liau
diška, baroko paveikta bazili
kinė bažnyčia pastatyta Lauk
sodyje (Pakruojo r., 1751). Jos 
statybos iniciatoriai buvo čia 
įsikūrę jėzuitai. Rami, santūri 
pastato išorė atspindi vidaus 
erdvės struktūrą. Stačiakam
pe bažnyčia susideda iš dviejų 
stogo šlaitų atskirtų tūrių: 
apatinio — aukšto, plataus ir 
viršutinio — žemo, gerokai 
siauresnio, uždengto stačiu 
valminiu stogu. Viduryje krai
go kyla stambokas aštuon
kampis bokštas, o stogo galai 
pabrėžti mažučiais bokšteliais 
(33 pav., a, b). Bažnyčios vi
duje aukštą, erdvią, plokš
čiomis lubomis uždengtą ir 
žemai nuleistomis skersinė
mis sijomis — templėmis su
tvirtintą vidurinę navą nuo 
žemų. siaurų šoninių navų 
skiria nepaprastai plačios, ties 
viduriu stulpų paremtos, kar-
pytinės arkos (33 pav.,c). (...) 
Stačiakampę presbiteriją ribo
ja pusapskritė triumfo arka, o 
kitame gale, už plačios karpy-
tinės arkos, įrengtas vargonų 
choras. Šoninių navų galuose 

ir vidurinės navos kampe, ties 
• triumfo arba, yra plastiški ba
rokiniai altoriai. Tapytas didy
sis altorius (33 pav., d) — vė
lyvas, jis pirmą kartą pa
minėtas 1880 metų invento
riuje". Būtina pastebėti, kad 
greta architektūrinių pastato 
aprašymų, knygoje daug vie
tos skirta interjero objektams: 
altoriams, klausykloms, sa
kykloms apibūdinti. Tie objek
tai gausiai iliustruoti ir stebi
na mus savo nepaprastu gro
žiu: sudėtinga kompozicija, ju
velyriški drožiniai, paveikslai, 
skulptūros. Daug jų neseniai 
atnaujinta, net paauksuota. 
Nors vežk Italijon parodyti! 

Nors varpinėms skirtas tik 
apie dešimtadalis knygos ir 
jos yra įvairios, turtingos savo 

PARTIZANŲ MALDYNAS 
Mano broli, tikėk maldos galybe 
kiek drąsus esi savo kovoje ir 
būk tikras — Viešpaties išklausytas 
būsi. 

U Partizanų maldos 

dedant Sniečkumi, Paleckiu, 
Gedvilu, Gucevičiumi ir bai-

dėmis. Likimas jiems buvoj giant divizijomis, ginkluoto-
ziaurus. Tokių kapų suskai-Į mis iki dantų, lietuvių kraujo 

ištroškusių raudonsiolių en
kavedistų, buvo pilni pakam
piai. 

.Kovojame mes, Viešpatie. 

čiavome kelis tuzinus. 
Iš Lietuvos jaunimo atėjo 

laisves kovotojai-partizanai. 
ir apmastymai Dauguma jų buvo jaunimo or-

Nepriklausomos Lietuvos ganizacįjų: pavasarininkų. Daug kartų patiriame naiki-
jauni vyrai buvo tikri Kata- ateitininkų, saulių ir jaunalie- namą nuodėmes galią ir taip 
likų Bažnyčios nariai. Tokiais tuvių nariai. Ant aikštėse sunku mums grįžti iš kovos 
jie liko, kai buvo prievarta ifaiekm^ partizanų lavonų, lauko, grįžti nugalėtojais. Per
stumti i Raudonąją arnųją, n e v a pajuokai, užkabinti pas galės Dieve, Tu vesk mus į 
1941 m. liepos mėn. jojome . ^ ,«#.„*;„; o ™ . . , , prisikėlimą- Tu išsaugok mus 
Rudninkų-Alytaus vieškeliu JUOB ""* "*****- Gyviems f^"*^™1; i išsaugo* mui savo Karalystei, nepaliestus 

dėmės. Amen". Tai .Kristaus 
Prisikėlimo* malda. 

Maldyne — maldos įvai-

Pakelyįe skaičiavome ant švie- ^ e m n U X i r ^ ^ ^ ^ 
žių kapų pastatytus medinius ^ ^ " K ™ P"1**' ta to' 
kryžius. Ne ant vieno kabojo d*1" kelios pasienio ir vietinių 
rožančiai. Lietuviai, buvę rau- ^davikų komandos šukavo riom8 ĮfngomB: nMaL ui 
donarmiečiai, numetę unifor- nušlms, rengė pasalas, beveik jeįgtuosius, „ a j ^ rieS ^ 
mas, bandė pasiekti savo na- už kiekvieno krūmo partizano v a k a r o „ ^ ^ m a l d a J j 
mus. Deja, pakliuvo į SS Jaukė mirtis. Galima suprasti, 4 , ™ , ^ partizanus, net ū 
divizįjos smogikų rankas, ku- kad malda ir buvo jų pagrin- „lapuko malda. Knygelė bai 
rie neėmė belaisvių. Nemokėjo dm* stiprybė. ^^^ dyiBm eilėraščiai* 
vokiečių kalbos, su trumpai Vartau tik dabar išleistą Knygelę-parengė ir išleido 
nukirptais plaukais, baltiniai partizanų maldyną. Kaip gra- paskutinis Prisikėlimo apy-
antspauduoti rusiškomis rai- žiai tinka 42-oji psalmė: gardos v a d a 8 Viktoras Šniuo-

u* 

.Teisk mane, o Dieve, ir gink 
mano bjrią nuo nešventos gi
minės, gelbėk nuo neteisaus ir 
klastingo žmogaus*. Tų netei
sių ir klastingų žmonių, pra-

Motina. DaiL Jadvygos Paukštiene* plmUny*. 
. 

formomis ir kartais detaliais sakraliniai pastatai jungia 
puošmenimis. A. Jankevičie- liaudies ir profesionaliąją ar-
nės nuomonė: „Ypač darnių chitektūrą; 2. svarbiausios 
proporcijų ir gražios formos liaudiškos kompozicijos prie-
dvitarpsnė Palūšės varpinė monės yra paprastumas, dar-
(Ignalinos r., 1800 m.), kurios na, formų saikingumas; 3. pro-
viršutinis tarpsnis apjuostas fesionalusis pradas naudojo 
žema arkada (262 pav.)". O pavienių stilių bruožus arba 
man gražiausios varpinės yra tik kartojo atilių principus; 4. 
Radviliškyje ir Smilgiuose 
(Panevėžio r.). Jos aukštos, 

dabartinės Lietuvos ir buvu
sios Didžiosios Lietuvos Kuni-

MAŽA KNYGELĖ, 
BET DAUG ŽODELIŲ 

trijų tarpsnių, aštuonkampio gaikštystės žemės sudaro 
plano. Jų viršuje, kur kabo vientisą architektūros arealą, 
varpai, yra atviros galerijos Išryškėja skirtumai, lyginant 
(be sienų), o jų stulpai pa- 8u- Norveguos, Siaurės Rusi-
puošti ažūriniais drožiniais — jos, Užkarpatės pastatais. Tie 
sparneliais. Vėl pacituosiu au- skirtumai yra: arealo archi-
torę: „Drožinių panaudojimas tektūra yra lakoniškesnė, nei 
medinių pastatų išorės puo- sudėtingų minėtųjų kraštų 
šybai būdingas XTX šimtmečio sakralinių pastatų. Lietuvos ir 
profesionaliajai architektu- DLK areale dažnai pasitaiko 
rai". Tokia puošyba dažnai kituose Europos kraštuose ne
matoma ir XX amžiaus pra- paplitusių medinių bažnyčių 
džios prieklėčiuose. įr varpinių pavidalų. Dėl to 

Knygoje teigiama, kad dau- šioje monografijoje pateiktos 
gumą medinių bažnyčių ir iliustracijos ir jų komentarai 
varpinių rentė vietiniai meis- turi ne tik teorine, bet ir prak-
trai, kartais vadovaujant ar- tinę reikšmę, 
chitektui. Jų teduota' viena Čra apžvelgiama knyga yra 
kita pavardė, nes archyvi- pirmoji lietuvių mokslinėje 
niuose dokumentuose tų pa- literatūroje tokios apimties ir 
vardžių nėra, tik visada su- gelmės, su profesine archi-
minėti mecenatai — dvarinin- tektės įžvalga, 
kai ar klebonai, talkininkau
jant parapijiečiams. Jankevi
čienė kai kur įžiūri ryšį su 
tradicine kaimų architektūra. 
Pavyzdžiui, Smalvų (Zarasų 
r.) „pseudoklasiški langų ir 
durų pjaustinėti apvadai pa
sisavinti iš gyvenamųjų namų 
ir svirnų — 'tautiški'. Ko
plyčios su keturių stulpų por
tikais panašios į prieklėčius 
(priesvirnius), bet nebūtinai 
nusižiūrėta į juos, nes tokie 
portikai yra klasicizmo sti
liaus savybė, plačiai naudota 
Lietuvoje XTX amžiaus pra
džioje. Autorė pateikia palygi
nimų su kaimyniniais kraš
tais, ypač Lenkija —juk iš ten 
Lietuvon atėjo katalikybė. 

Patogu skaityti tokią knygą, 
kaip ši, kur iliustracijos su
dėtos prie tekstų. Čia pat 
surašytos ir paveikslų metri
kos — nereikia jų ieškoti kaž
kur knygos gale. Tik be reika
lo maketuotojas, komponavęs Antanas Klimas. Lietuvių 
puslapių sudėstymą, bandė dalbos mažybinių (maloninių) 
taupyti vietos, įterpdamas po daiktavardžių žodynėlis. Vil-
4 ar 5 teksto eilutes pusla- n'us. 1999. 
piuose, kur yra po tris ilius- Knygelė, tiesa, kukli — vos 
tracijas. Toks sugrūdimas * 7 P*l- Joje abėcėlės eile stul-
trukdo skaitytoją. Geriau botų peliais išrikiuoti daiktavar-
buve sudėti tekstą stambes- d*»«> »u šalia pateiktomis jų 
niais bloką iš, o prie paveikslų mažybinėmis (maloninėmis) 
kai kur palikti baltus plote- formomis, daugeliui net po ke
lius, lias. Autorius pratarmėje ra-

Pabaigoje autorė pateikia šo: „Nors teoriškai beveik 
keturias išvadas, kurių esmė kiekvienas lietuvių kalbos 
tokia: 1. Lietuvos mediniai daiktavardis galėtų turėti ma-

I 
žybines/malonines formas, bet 
praktiškai tik, pasirodo, nedi
delis daiktavardžių skaičius 
(apie 1,400) vartojamas su 
maloninėmis (mažybinėmis) 
priesagomis. ... Todėl čia su
rinkti visi tie lietuvių kalbos 
daiktavardžiai, paimti iš Da
bartinės lietuvių kalbos žody
no (1993), ir dešinėje duoda
mos jų maloninės/mažybinės 
formos". 

Kodėl Antanas Klimas ry- akrilio dažais atlikti J. Ban-
tosi šį žodynėlį paruošti ir kausko, sea. Mersedes — M. 
išleisti? Jis pats duoda tokius Mickevičiūtės kompozicijos, 
atsakymus: tiesiųjų ir judesio, minties ir 

1. Lietuvių kalba yra iš- formo8 monumentalumas P. 
laikiusi daugiau mažybinių/ Upės, H. Weaver darbuose ar 
maloninių lyčių, negu bet kuri z Sodeikienės daugiaplanėse 
kita indoeuropiečių kalba. Juo figūrinėse plokštumose, 
„modernesnė* kalba, tuo ma- Grafika, bene dažniausiai 
žiau joje rasime mTm. formų, pasireiškianti dailės sritis, ir 
Sakysime, anglų kalboje yra kolekrijoje užima reikšmingą 
tik menki jų likučiai, p«. : yjetą. u b a i individualų žodį 
kitchenette, booklet, sonny ir «a taria A. Ambrazaitytė ir H. 
t.t. Plg. lietuvių k.: brolelis, Blyšku, L. BrunwaM, B. A 
broliukas, brolužis, brolužėlis, 
brolytis, brolaitytis. 

lis.-
Viktoras-. SptaoUa. Partizano 

maldo* ir apmąstymai, Šiauliai, 
1998 Bt 

Henrikas Kudreikis 
I 

Žengiant 12000 metus 
Atkelta iš 3 psl. se Mikšio ofortų, 

j. uja poetiška 
keliasdešir 

„Esame ašaros upeliui* savo kuriuose -
metaforiška, abstrakčia, subti- nuotaika, dominuoja grakšti 
lia tapyba sako J. Čiurlionis, linija, vaizdingas šriftas. 
Suspindi spalvomis tempera, Šių metų parodoa> tai ataa-

kafta tautiečiams,, kaip prisi
minimas ilgo, drauge nueito, 
kebo. Dar jie čia: ir paveikslai, 
ir prisiminimai apie juos 
kūrusius.- Jie gyveno čia ir 
dalį savęs paliko drobėse. Jie 
ilgėjosi tėvynės-, gal todėl jų 
kūryba pripildyta kažkokios 
tolimos, tik lietuviams suvo
kiamos, dvasias, spalvų ir il
gesio. Išleisti katalogai. Ateity 
gal tik jie primins mums, kad 
tai buvo čia-tarp mūsų. Man 
liūdna.- Aš pripratau prie jų. 

Bulotaitė^ir P. Gailius, I.̂ Mit- Vienas šalia kito, čia jie j n -
" " " " • mena tuos" laikus, kai kūroci kūtė, N. Staneikaitė, D. Ston 

2. Nors teoriškai kiekvienas eiotė-Kuolienė. Nuotaikingi, M. K. Čiurlionio vardu pav* 
lietuvių kalbos daiktavardis spalvotais pieštukais atlikti dinta galerija, kai kiekviena 

N. Banienės, mišria technika paroda buvo-vizija, žvilgsnis į 
— J. Bigelytė8-Silverman, Fe-

galėtų turėti bent dvi- mJm. 
formas su priesagomis -elis ir 
(i)ukas, tačiau ne visi bet. k. nerring kūriniai. Nuostabus 
daiktavardžiai tokias formas akvarelės kamerinis, intymus, 

ateitį, kai kiekvienas dovano
tas kūrinys buvo prasmingas. 
Puikus dalykas katalogas. 
Vienoje vietoje visa paroda. 
Verčiu lapą po lapo ir aiškiai 

turi. Juk joks-lietuvis nesakys akimirksnio nuotaikos menas 
*dangiukos, *dangelis, nes Turbūt todėl M. Ambrozai „ ^ . _ 
dangus mVm. formų neturi tienės kūrinys .Vienišos mo- prisiinenuTkad dar pernai lan-
Niekas nesakys *gamtelė, terys" kviečia visus apsilanky- kiausi V. K. Jonyno memoria-
*gamtukė, otikgamta: ti į parodą. Abstrakčios, linįjų liniame muziejuje Druskinin-

3. Siame žodynėlyje nėra ritmu išsiliejusios J. Račkaus, kuose, prisimenu puikias A. 
tikrinių vardų: Vincas, Vincu- L. Urbono akvarelės. Pačios Galdiko, A. Dargio, Ž. Mikšio, 
kas, Vincelis; Onutė, Onytė; geriausios tradicijos ir origi- v. Kašubos, T. Valiaus, V. Pe-
Antanėlis, Antanukas... Nors naliausios meninės išraiškos travičiaus, M. B. Stankūnie-
kartais mes sakome Lietuvėlė, priemonės atsispindi lietuvių nes, R. Viesulo, V. Vizgirdoj, 
bet vargiai kas pasakys Ame- kūryboje. A. Varno, A. Vieščiūno, v! 
tikėlė. Gausiame dailininkų būryje Igno (ar visus beišvardysi?) 

4. Tam tikrais atvejais m J kūrybos įvairovę papildo P. didžiules reprezentacines pa-
m. priesagos turi ir menkina- Aleksos skulptūrinė kompozi- rodąs Lietuvoje, mažesnes ar 
mąją reikšmę. Pvz., mokyto- cįja, J. Bakio skulptūra iŠ me- didesnes dailininkų kolekcijas 
jėlis — „Jaunas, menkas, ne- talo, M. Meškauskaitės, E. miestų ir miestelių muzie-
prityręs mokytojas" ir pan. Marčiulionienės dekoratyvi- juose bei galerijose, ir tada 

5. Ypač daug mažybinių/ma- nės vazos, O. Mickūno medžio suprantu, kad savo kūryba 
loninių formų vartojo mūsų drožiniai, B. Milaknio, R, Mo- menininkai jau sugrįžo į Lie-
rašytojai: Donelaitis, Žemaitė, zoliausko darbai. „Tebūnie tuvą. Jie jau muziejuose. Gal 
Vaižgantas, Krėvė, Vienuolis, šviesa", tvirtina A. Sutkų- dabar jau pats laikas pagalvo-
Satrijos Ragana, Vaičiulaitis, vienės gobelenas, šviesus S. ti, kad ne tik prisiminimai, 
Aistis ir kiti. Butkienės keramikinis krep- kad kažkas daugiau turi likti 

6 Labai daug mJm. formų* *eh* su pynėmis, skaidri D. ir čia. Gal Čiurlionio galerijos 
rasime lietuvių tautosakoje - Karužaitėa pastelė .Paukš-
dainose, pasakose, padavi- «iai" * vienintelis fotografijos 
muose, mįslėse, patarlėse ir menui atoidavęs A. Kezys ir jo 

kūrinys. 
Nedidelės Čiurlionio galeri

jos salės, todėl šioje parodoje 
mos, vartoja, kai kalba su pamatysime tik po vieną pagrindinių kūrybinių jėgą 
mažais vaikais: pienytis, pie- kūrinį ir tų dailininkų, kurių Lietuvos gyvenime, kurie gy-
nelis, pieniukas, duonytė, duo- dovanoti darbai sudaro lyg veno ir kūrė čia ir nutiesė ke-
nelė, stalelis, staliukas, šauki- mažas kolekcijas dideliame liūs, kuriais eina jaunieji. 
tytis, kėdutė ir t.t rinkinyje. M. B. Stankūnienė Trečioji .Žengiant į 2000 me-

8. Mažybinėa/maloninėa ly- padovanojo skirtingų savo tus" paroda bus jaunųjų ko-
tys yra lietuvių kalbos puoš- kūrybos laikotarpių, įvairia rybos darbų paroda. O dabar 
mena. Jos rodo, kad liet. k. technika sukurtų 11 kūrinių: M. K. Čiurlionio galerijos di-
yra ir archaiška, ir kartu labai tai tapyba, grafika, mozaika, rekcįja/valdyba ir antrosios 
moderni. spalvotas stiklas, darbai atlik- parodos ruošimo komitetas 

Knygelė Amerikoje nepla- ti mišria technika. Kolekcijoje kviečia dailininkus ir dailės 
tinama, bet ją užsisakyti gali- yra 6 V. Igno koriniai, 9 E. mylėtojus dalyvauti šios neei-
ma iš spaustuvės (užsakymo Aavik akvarelės, 8 impresio- Įmes parodos atidaryme gegu 
Nr. 229): AB „Standartų nistine maniera nutapyti J 
spaustuvė", Dariaus ir Girėno Paukštienės paveikslai, G 

pan. 
7. Daug mažybinių/maloni

nių formų žmonės, ypač ma-

kolekcija galėtų tapti tuo 
chrestomatiniu rinkiniu, ku
riame atsispindėtų ne tik lie
tuvių dailės vystymosi isto
rija, kurią kūrė karta, prieš 
pusę šimtmečio buvusi viena 

lės 14 d. 7:30 vai. vak. Čiur
lionio galerijoje Jaunimo cen-

g. 39, 2038 Vilnius, Lithua- Žumbakienės spalvingos ek- tre, 5620 S. Claremont Ave 
nia. Kaina nepažymėta. spresionistinės kompozicijos, Laima Krivickienė 


