
Literatūra • menas • mokslas 
DRAUGAS — šeštadieninis priedas 2001 m. sausio 13 d. Nr. 9 (2) 
Saturday supplement January 13. 2001 No. 9 (2) 

• v Sausio tryliktoji — pnes 
metų 

S a u s i o 13-o j i . N a k t i s 

Šiandien minime 10-ąsias 
metines nuo 1991-ųjų sausio 
13-sios dienos, kada sovietų 
armijos desantinis tankų da
linys puolė Televizijos bokštą 
Karoliniškese ir Radijo bei 
Televizijos komitetą Konars
kio gatvėje. Vilniuje. Baisi tai 
buvo naktis. Buvo žmonių 
aukų. Tą naktį sprendėsi Lie
tuvos likimas. 

Daug žmonių buvo tos nak
ties liudininkai ir dalyviai: 
kas naktį praleido prie 
Bokšto, kas prie Radijo sto
ties, kas budėjo prie Aukš
čiausiosios Tarybos pastato — 
prie plakančios Lietuvos 
širdies. Kiekvienas vilnietis, 
net jei jis ar ji tą naktį pra
sėdėjo namuose, vienaip ar ki
taip jautė ir išgyveno tuos 
įvykius. Taip ir aš — tuo metu 
gyvenau Vilniuje, ir to užteko, 
kad būčiau tos nakties ir liudi
ninke, ir dalyve. 

Šiandien tad norėčiau pasi
dalinti su Jumis, Draugo skai
tytojai, savo prisiminimais iš 
tos visai Lietuvai atmintinos 
nakties. 

„Dalia, Dalia", — jaučiu, 
kažkas mane purto už peties. 
„Kas?* — praplėsiu akis. Tam
soje — mano bendrabučio kai
mynės veidas. „Jie — puola; 
jie — užėmė Televizijos 
bokštą". Ašaros taip ir ritasi 
merginos skruostais. Man iš
laksto visi miegai. Nereikia 
aiškinti, kas tie Jie". Jau gera 
savaitė Vilniaus gatvėmis iš 
karinio Šiaurės miestelio link 
bokšto ir atgal žlegėjo sovietų 
tankai, darė tuos ekskursus. 
Tai jie, sovietai, mūsų nepri
klausomybės priešininkai, da
bar ir puolė. Mūsų nepriklau
somybė, jei ji dar laikosi, pa
vojuje. Nusimetu antklode, 
pašoku — ir abi (aš su pi
žama) skubame į jos kambarį. 
Kambario vidury — televi
zorius, ekranas mirguliuoja 
melsva šviesa. Antra nakties. 
„Bučelytė (teievizijos prane
šėja), Bučelytė... — verkia 
mano kaimynė, — ji praneši
nėjo, kad girdi šūvius lauke, 
girdi kareivius koridoriuje, 

Dalia Kairiūkštienė 

mato juos įsiveržiant į studiją 
— ji perdavinejo žinias iki 
paskutinės minutes — ir š tai , 
laida nu t rūko , Televizija 
užimta!... Radijas pranešė, 
kad yra žuvusių. Dalia, kas 
dabar?" 

Aš žinau tik viena — aš einu 
ten. Tuojau pa t . „Einam!" — 
sakau jai . Žiūri į mane iš
plėstomis akimis . „Ne..." — 
traukiasi a t a tups t a . Tarpdu
ryje — kitas bendrabučio gy
ventojas, vyrukas . „Einam," — 
sakau j am. „Mano vaikas 
mažas, o ten žmonės...žūva", 
— girdžiu, ir vyrukas išnyksta 
tarpduryje. 

„Neinat — jūsų reikalas". 
Jlendu į kelnes , paskubomis 
užsimetu s t r iukę — ir aš j a u 
lauke. 

Gatvėje. Žirmūnuose, k u r 
gyvenu, t a m s u , bet matyt i , 
kad miestas nemiega. Leng
vųjų mašinų daugiau negu pa
prastai tokiu paros metu . 
Girdėti ke is tas dundesys; virš 
Karoliniškių kalvų matyti di
delė besikeičianti pašvaistė. 
Įsuku į d idesnę, dabar t inę 
Šeimyniškių, gatvę. Pro mane 
pražlega ke tur i tankai — tele
vizijos bokšto link. Aš bėgu 
j iems įkandin . „Ilgai bėgti, 
nespėsiu", — sumetu , ir mano 
ranka au tomat i ška i kilsteli 
pro šalį pravažiuojančiai ma
šinai. „Ar jūs į Bokštą? (Man 
kažkodėl a t rodė , kad visos 
mašinos tur i važiuoti į Bokš
tą.) Ar į aukščiausiąją Ta
rybą?" — klaus iu vairuotojo, 
jauno tvir ta i sudėto vyro. „Ne, 

— a tsako m a n , — bet \ 
Centrą, iš t en iki Tarybos ne
toli". „Gerai!" — įsėdu į ma
šiną ir už t renkiu dureles. 
Pakely išs ia iškinam, kad j i s 
— gydytojas, nakt ies vidury 
iškviestas į Raudonojo Kry
žiaus ligoninę. Naujienos n e 
kokios, š imtai sužeistų. 

Po minutės , kitos įvažiuojam 
į ligoninės kiemą. „Ten var
tai, — sako man , — Sėkmės 
jums!" Padėkojusi iššoku iš 
mašinos. Kiemas tamsus , var
tai atviri . P ro juos kaukdama , 
švyturėliais blykščiodama įva
žiuoja greitosios pagalbos ma

šina. Prieš mano akis viskas 
vyksta kaip filme: iš mašinos 
iššoka sani tarai baltais chala
ta is , skubiai a t idaro galines 
mašinos duris, iš traukia neš
tuvus . Ant jų — vyriškis, guli 
lyg negyvas — nejuda, nede
juoja, nuo neštuvų svyra jo 
rankos. Sani tarai su savo 
naš t a dingsta ligoninės pasta
to duryse. Ir čia — vėl sirenų 
kauksmas , vėl švyturėliai, 
ki ta greitoji pagalba, kiti sani
tara i , kiti — nejudantys kūnai 
an t neštuvų. Viena mašina 
atvažiuoja, i škrauna savo gy
vąjį krovinį ir, apsisukusi, nė 
neišjungusi sirenų nei švy
turėlių, iškaukia pro vartus, ir 
čia pat a tkaukia atšvyturiuoja 
kita. Ir ta ip viena po kitos, 
viena po kitos... 

Išeinu ir aš — pro tuos var
tus . 

Lukiškių aikštėje matau 
daug žmonių. Vienas būrelis 
stovi an t Ministrų tarybos 
pas ta tų laiptų. Prieinu prie jų. 
Mieste, gatvėje, visiškas chao
sas : t r iukšmas , lekiančių ma
šinų motorų ūžesys ir stab
džių cypsmas, sirenų kauks
mas , pasiutpolkę šokančios 
švyturėlių spalvos. O čia, prie 
Ministrų tarybos, t ame pačia
me chaose, — taikos sala: 
žmonės šau dainuoja. „Atlėk 

sakalėlis per žalią girelę..." 
Kažkas nesiderinančio, nesu
prantamo. „O ką mums dau
giau daryt?" — gūžteli pečiais 
prie manęs stovinti moteris ir 
toliau su visais: „Atmušė spar
nelius į sausą eglelę"... „Aš 
dainuoti negaliu, man gumu
las stovi gerklėje. Mane veja 
mintis: o kas ten, prie Aukš
čiausiosios tarybos, prie dar 
tebeplakančios Lietuvos šir
dies? Palieku taikos salą — ir 
— kiemais, kad greičiau — 
bėgu ten, į aikštę. 

Aikštėje, prie Aukščiausio
sios tarybos, tiek žmonių, kad 
nepas is tumdamas pečiais ne
gali praeiti . Vyrai, moterys, 
paaugliai. Vidutinio amžiaus 
žmonės, ir j auni , ir žilagalviai. 
Kai nutilo Lietuvos radijas 
(kai jį užgrobė), žmonės, spie
tėsi į būrelius aplink turin-

TelevizŲos bokštas Vilniuje, prie kurio 1991 m. sausio 13-ąją 
vystėsi šiurpi lietuvių tautos tragedija. 

„Jis turi matyti, ką 'jie' daro *u mūsų. tauta", — paprastai atsakė berniuko tėvas. D. Kairiukitienės 
piešinys. 

čiuosius radijo imtuvus, išsi
lydė į vieną masę. Visų akys 
nukrypo į Aukščiausiosios ta
rybos pastato (Seimo rūmų) 
langus. 

Lange pasirodė Vytautas 
Landsbergis. Patylėjo. „Žmo
nės, tautiečiai, lietuviai, — 
tarė, — visi matote, kas daro
si. (Niekam aiškinti nereikėjo: 
radijas ir televizija jau jų" . 
„Jie" ateina su tankais, iki 
dantų apsiginklavę. „Jie" ne
sustojo prieš beginklę minią 
— vyrus, moteris, jaunuolius. 
„Jie" pliekė ugnimi ten, prie 
radijo ir televizijos. Šiąnakt 
j i e " ateis ir čia — prie dar 
plakančios Lietuvos širdies — 
užbaigti savo kruvino darbo). 

„Jie" nesustos, — kalbėjo 
Landsbergis, — Mes, tie, ku
rie Aukščiausiojoje taryboje, 
būsime čia, laikysimės iki pa
skutinės minutės. Tai mūsų 
pareiga. Tačiau jėgos nelygios, 
baigtis aiški. Ačiū jums už 
ištikimybę, mielieji žmonės, 
tačiau prisiminkime, kad mū
sų — maža tauta. Aukų te
būna kaip galima mažiau. 
Todėl prašau jūsų — eikite 
namo. Palikite šią aikštę. Da
bar". 

Iš priešais mane esančios 
žmonių minios nė vienas ne
pajudėjo. 

Apie save negaliu pasakyti, 
kad nebijojau. Bijojau. Bū
čiau jautus is geriau bet ku
rioje kitoje vietoje, ne šioje 
aikštėje. Tačiau visą kelią ėjus 
su Lietuva — \ nepriklauso
mybę, šią lemiamą naktį at
rodė šventvagiška — būti 
kažkur kitur, ne čia. kur 
sprendėsi Lietuvos likimas. 
Mano kojos buvo kaip įaugu
sios į grindinį. 

Prisimenu, žvelgdama į 
žmones, į aikštę, galvojau: o 
kaip ši vieta atrodys rytą? 
Kiek mūsų išgyvens? Ir, 
Viešpatie, ar aš — ar aš su
lauksiu ryto? 

„Materys. vaikai, — vėl pra
bilo žmogus lange, — eikite 
namo. Gyvenkite". 

Moterys ir vaikai — nepa
judėjo. 

Po tų žodžių aš ir aplink 
mane buvę žmonės pasisukom 

į šalia mūsų esantį vyrą, kuris 
per pečius iš už nugaros 
abiem rankom laikė apkabi
nęs sūnų, kokių vienuolikos 
dvylikos metų paauglį. Visi 
lyg susitarę klausiamai su
žiurom į tėvą. „Jis, — vyriškis 
mostelėjo galvą į sūnų, — turi 
matyti, ką j i e " daro su jo tau
ta," — taip paprastai, be jokių 
emocijų ir išvedžiojimu atsakė 
į mūsų nebylų klausimą. Ber
niukas giliomis gyvomis aki
mis pažvelgė į kiekvieną ap
linkui. 

Kiekvienas taip ir likome 
savo vietoje. 

Stovėjome visi tą naktį toje 
aikštėje, manydami, jog išgy
vename paskutinę nepriklau
somybės (ir paskutinę savo t 
naktį. Stovėjome, laukdami 
savo krašto ir savo lemties, 
kurios, net ir labai norėdami, 
negalėjom pakeisti. Savo sto
vėjimu liudijom savo ištiki
mybę Lietuvai — ir norėjom 
iki paskutinės minutės būti 
prie plakančios Lietuvos šir
dies — būti tol. kol ji plaks. 
Nebuvo abejonių. kad""jie" 
ateis su savo ugnimi spjau
dančiais tankais ir — nesu
stos. 

Tokia tolima ir nereali tą 
naktį atrodė vargstančių 
tautų užtarėja Europos Jung
tinių Tautų taryba; oi, kokios 
tolimos ir nepasiekiamos buvo 
Jungtinės Amerikos Valstijos 
su visomis jų propaguojamo
mis žmogaus teisėmis ir 
laisvėmis. Šviesmečiai mus 
skyrė nuo mus palaikančių 
brolių ir sesių užjūriuose. Toli 
buvo visi tie galingi teisieji — 
tai buvo tas pats lyg jie išvis 
neegzistuotų. O mes stovėjo
me ten ir tada — prieš baisią 
agresiją, nepaisančią jokių 
žmoniškumo principų, stovė
jom prieš velnišką naikinančią 
jėgą — mes, tik mirtingi 
žmonės. 

Aukščiausios tarybos pasta
to lange pasirodė kunigas (Ro
bertas Grigas) su kryžiumi 
rankoje. 

„Sveika. Marija, malonės 
pilnoji", — pradėjo jis. 

„Viešpats su tavimi, tu pa
girta tarp moterų," — atitarė 

žmonės ir man atrodė, pasigir
do bendras palengvėjimo ato
dūsis: tai Tas, kuris viską 
mato ir žino. ir girdi, yra — 
dabar, šią naktį — kartu su 
mumis. 

..Ir pagirtas tavo sūnus. 
Viešpatis Jėzus Kristus." — 
kalbėjome visi. ir tikintis, ir 
netikintis, a r tik tą naktį įti
kėjęs. — kalbėjome balsu ir 
širdimis į tamsų ir šaltą nak
ties dangų, dar nušviečiamą 
šūvių pašvaisčių, su iš tolu
mos atsiritančiais patrankų 
griausmais. 

„Sveika Marija, malonės pil
noji," — tarėm ir tarėm, ir 
kartojom maldos žodžius. 

Dar nebuvau girdėjusi to
kios galingos, tokios stiprios 
maldos: tokios nusvarinan
čios, tokios sutaurinančios, to
kios padrąsinančios. Tai buvo 
stebuklingasis balzamas mūsų 
sieloms ir širdims. Nebesi-
jautėm vieniši šiame savo rei
kalais gyvenančiame pasau
lyje. Nebebuvo ir baimės, buvo 
— šventas pareigos jausmas , 
pareigos savo šaliai, savo tau
tai ir Tam, visą matančiam ir 
suprantančiam Kas bebūtų, 
kas beatsitiktų, mes buvom — 
viena; vykdydami savo šventą 
pareigą, vykdėm Jo valią. 

Kunigas davė miniai visuo
tinį išrišimą — kad šiąnakt 
žūdami, paliktume šį pasaulį 
be nuodėmės. 

Lėtai, minutė po minutės, 
tekėjo laikas — tas kupinas 
grasos, bet kartu toks stebuk
lingas lemiamos nakties lai
kas. Žmonės būriavosi, žmo
nės meldėsi, žmonės kalbėjosi 
ir — laukė, laukė. 

Pamažu nutilo nuo Karoli
niškių kalvų atsklindantis 
gaudesys, išblėso pašvaistės. 
Virš miesto stojo tyla, ir — 
neįtikėtina — ji tęsėsi. Praėjo 
valanda, pusantros — ta pati 
tyla. Išplėstomis akimis, bijo
dami patikėti, žiūrėjom vienas 
į kitą. „Jie" — neateis. — su
pratome. — Neateis. Ne šią
nakt. 

„Viešpatie, — prisimenu, 
žiūrėdama į dar tamsią rytinę 
padangę, tada pagalvojau. — 
Viešpatie, man — išauš rytas. 
Kokia palaima!" 

Sausio 13-oji. Diena 
Kai į rytą paaiškėjo, kad 

j i e " šią naktį nebeateis, paju
tau, kad man šalta ir kad esu 
nuvargusi — nuo nemiegotos, 
ant kojų praleistos nakties, 
nuo įtampos, nuo viso matyto 
ir patirto. „Jie" — nebeateis. 
tad nebebuvo reikalo man čia 
būti. Reikėjo pasisemti jėgų — 
kitoms naktims. Pasukau link 
Lukiškių aikštės ir ten, sulau
kusi vieno jau pradėjusių va
žinėti troleibusų, parvažiavau 
namo. 

Pamiegojau gal porą va
landų. Kai pakirdau, pro lan
gus veržėsi ryto šviesa. Sausio 
13-oji išaušo vaiski ir saulėta 
— gurgždanti šalta šviesi be
sniege žiemos diena. Oras 
virpėjo. Sakytum, džiaugs
minga žiemos diena. 

Džiaugsminga, ji . aišku, ne
buvo. Mūsų laikraščiai tą rytą 
neišėjo. Mūsų radijas tylėjo. 
Įjungus televiziją, buvusį mū
sų kanalą, ekrane pasirodė 
brežnevinio sukirpimo mergi
na. Kietu metaliniu balsu ji 
skaitė žinias. „Tarybinė liau
dis įvedė tvarką; nacionalistai 
lietuviai sutramdyti, "—sklido 
bjaurus melas. Iš visko: pra
nešėjos išvaizdos, tono. pra

nešimų matėsi: grįžta sovieti
niai „kietos rankos" laikai. 
Koktu buvo žiūrėti, bjauru 
klausyti. Išjungiau televizo
rių. 

Visos tikros žinios buvo ten 
— prie Aukščiausiosios tary
bos. Kol miegojau, gal kas 
įvyko? Gal kartais puolė — 
vėliau, rytą0 Kas ten dedasi? 
Ar dar plaka Lietuvos širdis'.' 
Mano bendrabučiokai nieko 
nežinojo. Nepajutau, kaip ko
jos nunešė mane į troleibusų 
stotelę. Iš ten nusigavau iki 
Lukiškių aikštes. Iš jo išlipus 
ir apsidairius, atrodė, jog 
miestas, centras, gyvena nor
malų gyvenimą, ir tai buvo 
gera žinia. Tačiau, eidama 
link aikštės, jutau, kad nekan
trauju, kad nejučia skubinu 
žingsnį. — norėjau kuo grei
čiau įsitikinti, kad ten tebėra 
taip. kaip naktį palikau. 

Ir štai — prieš mano akis at
siveria aikšte. Aukščiausiosios 
tarybos rūmų pastato fasadas 
visas apšviestas žiemos sau
lės. Sugriovimų nėra. Tačiau 
žiūriu į pastatą ir negaliu pa
tikėti — ar tai tas pats pasta
tas, kurį palikau tik prieš 
mažiau kaip ketvertą valan
dų? 

įėjimą užgriozdinę stiprūs 
metaliniai tinklai ir strypai, 
jie eina aplink visą pastatą. 
Sustojusią, iš nuostabos išsi
žiojusią mane pralenkia pora 
tvirtų vyrų. Ant pečių j tė i rėša 
metalinius pastolius — įrau
dę, išsijuosę, švytinčiais vei
dais. Vyrų grupeles matau vi
sur aikštėje: sukibę po du, po 
tris. po keturis, vyrai neša, 
tempia, stumia — statybinę 
armatūrą, pastolius, l en tas ,— 
viską, ką gali panešti ar pa-
temti iš gretimos statybvietės. 
Aš vėl žiūriu į pastato fasadą. 
„Juk tai barikados!" — paga
liau suvokiu. — Mes statome 
barikadas! Mes — ginsimės!" 

Jaučiu, kaip mane užlieja — 
džiaugsmo, pasididžiavimo sa
vo tauta — banga. Mes — ne 
tik gyvi. ne tik nepabūgę. Mes 
— nesvarbu, kad jėgos nely
gios — kad beginkliai prieš iki 
dantų ginkluota priešininką 
— mes štai stovime ir sto
vėsime — prieš brutalią jėgą 
ir klastą — už laisvę, už ne
priklausomybę, už savo idea
lus. Mes. net žūties akivaiz
doje, neatsisakome savo sie
kių. Mes apsisprendėm, mes 
— už savo Lietuvą, su Lietu
va! 

Pora vyrų grįžta atgal, nu
nešę savo našta. Pusiaukely 
sustoja, apsisukę su pa
sigerėjimu žvelgia į padarytą. 
Vienas jų. matyt, matydamas 
mano susižavėjimo kupiną. 
bet kartu ir klausiant) žvilgs
nį, man džiaugsmingai aiš
kina: „Kai supratome, kad 'jie' 
neateis, na. negalėjome tverti 
savame kailyje. Rankos pra
šyte prašėsi darbo. Ir — štai!" 
— džiaugsmingai apmeta 
žvilgsniu barikadas. Aš ieškau 
— ir nesurandu — pačių gra
žiausių žodžių pagirti darbi
ninkus. 

Apeinu pastatą. Kitoje Aukš
čiausiosios tarybos pastato 
pusėje dirba didžiulis kranas: 
iš sunkvežimio platformos ke
lia didžiulius pamatų blokus 
ir perdengimų plokštes — ir 
krauna juos prie pastato. Dar
bas verda; dar tik rytas, o jau 
stebėtinai daug padaryta. 
Džiugu! 

Nukelta į 2 psl. 
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Sausio 13-oji —prieš dešimt metų 
Atkeltais 1 psl. 

Vėliau sužinojau, kad ben
dradarbes tėvas ligoninėje — 
naktį prie Bokšto sprogmuo 
jam žiauriai ir visam gyveni
mui sudarkė veidu. Kita ben-
dradarlK' naktį praleido, bė
giodama aplink Bokštą, pas
kui paauglį sūnų. kurio nie
kaip negalėjo gražinti namo. 
Mano drauge naktį prie 
Bokšto buvo su mama: pra
sidėjus šaudymams, jos pa
simetė ir tą naktį daugiau 
nebematė viena kitos. Ryta 
namie susitikusios, apsikabi
nusios, jos apsipylė džiaugsmo 
ašaromis — abi sveikos ir gy
vos. Viena moteris, gyvenanti 
netoli Bokšto, sake, jai pasi
sekė, nes jos buto langai liko 
sveiki, kai kaimynu langai 
visi išbyrėjo... 

Skambinu tėvams į Šiaulius 
— pranešti, kad esu sveika ir 
gyva. ir papasakoti apie bari
kadas prie Aukščiausiosios ta
rybos. 

N'ežinau. kaip tą rytą jautėsi 
kitų Lietuvos miestų gyvento
jai, kai, išaušus rytui, pa
aiškėjo, kad tyli Lietuvos radi
jo stotis, kad neišėjo spauda, o 
„savu" televizijos kanalu tran
sliuojama „svetima" priešiška 
Lietuvos siekiams programa. 
Visiems turėjo būti aišku, kad 
naktį Vilniuje įvyko kažkas 
baisaus. 

Baisus buvo pats faktas, kad 
mus. taikius ir beginklius, 
puolė — automatais ginkluoti, 
narkotikų apsvaiginti, tankais 
važiuoti. Vikšrais traiškė, au
tomatų buožėmis mušė vyrus 
ir jaunuolius, nesustojo prieš 
moteris ir merginas. Sunkiau
sia buvo priimti žinią, kad 
naktį prie Bokšto Lietuva pra
bado dvylika sūnų ir dukrą. 
•Trylika atimtų gyvybių, tryli
ka nustojusių plakti širdžių — 
pirmosios mūsų nepriklauso
mybės aukos (tramdoma rau
da kiekvieno širdyje...). Li-
.gpninėse šimtai sužeistųjų. 
Tūkstančiai gydėsi namie. 
Užimtas Televizijos ir Radijo 
komitetas, televizijos bokštas. 
Spaudos rūmuose šeiminin
kauja svetimi. Nusiaubtos te
levizijos ir radijo redakcijos, 
sulaužyti įrengimai. Šėtono 
darbas. 

To paties Šėtono, daugeliui 
lietuviu, tremtinių ir politinių 
kalinių, pažįstamo iš praei
ties. Taikiuoju ėjimo į neprik
lausomybę laiku dangstė savo 
bjaurų veidą, pagaliau jį pa
rodė. Per vieną naktį kaip yla 
iš maišo išlindo visa sovietinės 
sistemos esmė: visa klasta, 
melas ir ž iaurumas. Lietuva 
pamatė ir — nenustebo. 

..Be aukų — nebūna.' ' — pri
simenu, pasakė mano mama, 
žinanti sovietijos esmę iš ka
lėjimų ir lagerių laikų. „Ma
no, o kas, jei aš žūčiau0 — 
pasiteiravau. „Neduokdie, vai
keli, bet jei žūtum — palaido
sim, ką gi daugiau daryt". 
Sėdėti namie — tokio nurody
mo negavau. 

Sausio 13-ąją kas porą va
landų CNN kanalu buvo 
transliuojamos paskutines 
naujienos iš Vilniaus, iš Lietu
vos. Pasauliui buvo rodoma 
žymioji vaizdajuostė: naktis, 
televizijos bokštas, minia, tan
kai, šūviai, žmogus po tanko 
vikšrais. Žmones, bandantys 
traukti gulintįjį iš po tanko 
vikšrų, mojuojantys, šaukian
tys tanką valdantiems karei
viams. Ir taupūs šalti pra
nešėjo komentarai už kadro: 
štai kas vyksta sovietines im
perijos pakraštyje. 

Pasaulis mate. pasaulis ži
nojo. Ir— nieko nedaro. Lietu
vos istorijoje — ne pirma 
k.i it.). ';\d Lietuva labai ne 
nustebo. 

Sausio 13-ąją Lietuva aiš

kiai suvokė, kad stovi prieš 
nieko, jokių žmogiškumo prin
cipų nepaisantį, ginkluotą 
žvėrį, ir stovi — viena. Iš
gyvenusi tragišką naktį., ne
palūžusi, o sustiprėjusi. Lietu
va pa.-iįvzo toliau eiti save ke
liu. 

Sausio 13-ąją, p<; pietų (jei 
gerai prisimenu', pasigirdo 
naujus radijo stoties šaukiniai: 
„Laba diena'. Kalba Nepriklau
somos Lietuvos radijas iš lai
kinos radijo stoties Vilniuje". 
Žmonėms, ypač gyvenantiems 
kituose miestuose ir vietovėse, 
ne Vilniuje, tai buvo lyg gai
vaus oro gūsis. Tai buvo ir 
žinia, ir patvirtinimas, jog Lie
tuva gyva. jog sostinėje 
žmonės, nepaisant visų aplin
kybių ir toliau dirba mūsų 
visų nepriklausomos Lietuvos 
labui. 

Dar prieš darbo pabaigą aš 
vel atsiradau aikštėje prie 
Aukščiausiosios tarybos. Buvo 
neįtikėtina, kiek daug darbo 
atlikta per dieną. Barikado
mis — stipriais gelžbetonio 
blokais ir plokštėmis — buvo 
apjuostas visas pastatas. Kai 
kur ant žemes gulėjo smėlio 
maišai. Visos pastato prieigos 
buvo įtvirtintos. Aikšte pri
minė vaizdus, matytus fil
muose apie karą. Net aplinki
nių gyvenamųjų namų langai 
buvo ..pasipuošę" įstrižomis 
juostomis — kaip karo metu, 
— kad nuo artilerijos griaus
mo neišbyretų stiklai. 

Aplink Aukščiausiosios tary
bos pastatą vaikštinėjo žmo
nės — kas su trispalvėmis, 
kas su plakatais už Lietuvą, 
prieš agresorių. Būreliai spie
tėsi apie tuos. kurie turėjo 

nešiojamus radijo imtuvus. 
Z M M J kalbėjosi. dalinosi 
naujienomis, sustoję nedide
liais būreliais, dainavo liau
dies ir patriotines dainas. 

I vakarą žmonių prisirinko 
vel visa aikšte — ne tik vil
niečiai, bet ir atvykęs ..pa
stiprinimas" iš kitų miestų. 
miestelių ir vietovių — žmo
nės iš visos Lietuvos. Šiltai 
apsirengę, šiltai apsiavę, su 
karšta kava termosuose ir 
sumuštiniais rankinėse. Lie
tuvos žmones buvo pasiruošę 
kitai išbandymų nakčiai. 

Kai kartais šiapus Atlanto 
girdžiu, a r kur laikraštyje per
skaitau, kad sovietija sugadi
no žmones ir kaip juos su
luošino, padare nemąstan
čiais sistemos kareivėliais ir 
panašiai , negaliu suprasti — 
ar taip kalbama apie tuos. ku
rie lemiamu Lietuvai laiku. 
rizikuodami savo gyvybe, nak
tis leido prie Aukščiausiosios 
tarybos? Ar tai nuomone apie 
tuos, an t kurių pečių buvo 
išnešta Lietuvos nepriklauso
mybe? Ir ar tų. pasiaukoju
siųjų, buvo tik saujelė? Ne, jų 
nebuvo saujelė. 1991-ųjų sausį 
jų buvo — tūkstančių tūkstan
čiai, iš visų Lietuvos kampe
lių; jų buvo — visa Lietuva. 
Spindinčiomis akimis, kančios 
išgrynintomis sielomis, nepai
sydami nieko, jokių pavojų — 
jie stovėjo ten, karštuose taš
kuose, žinodami, kad kas 
bebūtų, kas beatsit iktų, jie — 
nesitrauks. Aš žavėjausi savo 
tauta — tokia šviesia ir pa
kilusia. Tai buvo ir yra ta pati 
tauta , šiandien paniekinta, 
kenčianti ir dejuojanti; šian
dien — išduota tau ta . 

Šarūno Barto filmo 
gelmės 

Algimantas A. Naujokaitis 
• 

Didžiausias ir geriausias 
Vilniuje kino teatras „Lietuva" 
tarsi prašviesėjo: tarp nuolat 
peršamų pigaus skonio, intri
guojančias istorijas vaizduo
jančių, užsienietiškų, komerci
nių filmų, pagaliau buvo paro
dytas jauno ir talentingo Lie
tuvos kino režisieriaus Šarūno 
Barto naujausias vaidybinis 
filmas „Laisvė". 

Kartu su Vilniuje jau beveik 
dešimt metų gyvuojančia Š. 
Barto kino studija „Kinema", 
šį filmą kūrė taip pat Pran
cūzijos studija „Gemini Films" 
ir Portugalijos „Madragova Fil-
mes". Kūrybinė grupė šią 
dviejų valandų 35 mm spal
votą juostą maždaug pusmetį 
filmavo Maroke. Sacharos dy
kumos smėlynuose ir vande
nyno pakrantėse. Kai po filmo 

premjeros vienas iš gausių 
žiūrovų Š. Barto paklausė, ko
dėl buvo filmuojama ne Lietu
voje, o Maroke, režisierius at
sake, kad čia nėra tokių dide
lių, plačių smėlynų, reikalingų 
įkūnyti filmo idėją. 

Tarp kelių filme dalyvaujan
čių aktorių — tik vienas lietu
vis — Valentinas Masalskis, o 
likusius režisierius susirado 
arabų šalyse ir vieną — Vokie
tijoje. 

Vilnių šis filmas pasiekė per 
užsienio šalis. „Laisvė" pir
miausia buvo rodoma Veneci
jos kino festivalyje ir pelnė 
jaunųjų kinematografininkų 
prizą už geriausiai pavaiz
duotą žmogaus ir gamtos san
tykį. Prieš pasiekdamas Vil
nių, šis filmas taip pat buvo 
parodytas Toronto, Stokhol-

Barikados prie Aukščiausiosios tarybos rūmų. 1991 m. sausio 13-oji. V. (Mulevičiaus (Kita,1 nuotr. 

Šarūnas Bartas. 

mo. Rygos festivaliuose. 
Š. Bartas iš kitų Lietuvos 

kino menininkų išsiskiria ne
tradicine, bet savita kino kal
ba, mėginančia tęsti laisvo, 
avangardinio kino tradiciją, 
prie kurios raidos ir puoselė
jimo daug prisidėjo New Yor-
ke gyvenantis garsusis kino 
menininkas, mūsų tautietis 
Jonas Mekas. Kaip ir jis savo 
filmuose, taip ir Š. Bartas at
sisako komerciniams, holivu-
diniams filmas būdingo, daž
nai banalaus siužeto, intrigos, 
o kuria savitą estetiką, į žmo
gaus dvasios ir mąstymo gel
mes vedantį kiną. „Pamirškite 
viską, ką žinote apie tradicinį 
kiną, jei norite suprasti Šarū
ną Bartą", — pabrėždamas šio 
režisieriaus kino kalbą, pa
reiškė vienas apžvalgininkas. 

Įprasto siužeto, veiksmo nė
ra ir Š. Barto filme „Laisvė". 
Pats režisierius ir kiti šio fil
mo kūrėjai maždaug taip api
būdina šį savo naująjį filmą: 
keli nelegalūs, galbūt valdžios 
įstatymams nepaklusę, vyrai 
ir viena moteris nedideliu lai
veliu išplaukia iš judraus Pie
tų šalies uosto į atvirą vande
nyną. Jie nesitikėjo įkliūti. 
Deja, pakrantės apsaugos kate
rio įgulai buvo nesvarbu, ar 
tai pabėgėliai, narkotikų ga
bentojai, a r šiaip keleiviai. 
Juos apšaudė. Tik keliems pa
vyko išsigelbėti. Ieškomiems 
policijos, be pinigų ir be mais
to jiems liko mažai vilties iš
gyventi bekraštėje, bevaisėje 
dykumoje, besiribojančioje tik 
tokiu pat bekraščiu neramiu 
vandenynu. 

Filmas nebūtų toks įspūdin
gas ir gilus, jei tik pasakotų tų 
kelių, į dykumą nublokštų, 
persekiojamų, nuo kalėjimo 
bausmės besislapstančių žmo
nių istorijas. Ekrane, žiūrėda
mas į smėlynuose beklaidžio
jančius bėglius, į nuolat besi
keičiančius dykumos ir jūros 
vaizdus, imi suvokti, kad fil
mo herojai klaidžioja po savo 
sąmonę, tapusią bekrašte, ri
bų neturinčia erdve. 

Kai kas priekaištavo režisie
riui ir aktoriams, jog per visą 
poros valandų filmą herojai 
tyli, tepasako po vieną kitą 
frazę. Bet juk ir kiti Š. Barto, 
kaip ir J. Meko, filmai — ma
žakalbiai. Jo filmuose kalba
ma tikrojo, giliojo kino kalba 
— vaizdais, kurie įgauna ne
paprastą magišką jėgą, pasa
ko daugiau, negu žodžiai. 
Užuot žodžių, kalba veikian
čiųjų asmenų veidai, akys, ju
desiai, kalba dykumos smėly
nai ir kalnai, vandenyno ir vė
jo muzika Pagrindinio veikėjo 
V Masalskio ilgas, tylus ir 
mąslus sėdėjimas prie vėjo at
pustytų, dykumoje galą gavu
sio gyvūno griaučių, jo valiū
kiškai mėtomi akmenukai į 
vėjo ir iaiko nugludintą kau
kolę, perša mintį, kad šis dva
siškai stiprus, rūstus ir stoiš

kas žmogus šaiposi iš mirties, 
nelinkęs jai pasiduoti , nors 
galbūt giltinė čia pat , j au se
lina priėjo. Net ir švelni, trapi 
moteris (aktorė F a t i m a Enna-
flaoul) — vienintele t a rp klajo
jančių vyrų — išlieka dvasiš
kai stipri, skaidri tvir ta žiau
raus likimo akivaizdoje. Pasak 
kino kritiko S. Macaičio, filmo 
„Laisve" idėją gal ima apibū
dinti taip: dykuma — laisvė. 
Dykuma — grožis. Dykuma — 
mirtis. 

Tas mūsų planetos gamtos 
grožis, pasireiškiant is net be
kraščiuose smėlynuose, tarsi 
susipina, susilieja su stiprių, 
valingų, laisvę mylinčių, prie
vartai nepasiduodančių žmo
nių dvasiniu tu r t ingumu. Tuo 
ypač pasižymi kadra i , vaiz
duojantys dykumos paukščių 
— flamingų grakščią proce
siją, jų skrydį plačiai išskės
tais sparnais. Čia vėl pajunti 
tą magišką žodį — laisvė. 

Režisieriaus a t s i sakymas 
siužeto sąlygojo ir filmo netra
dicinę pabaigą. Atomazga ne
ryški, herojai nepasiekia kokio 
nors aiškaus medžiagiško tik
slo. Vienas po kito j ie tyliai, 
stoiškai užgęsta oš iant vande
nynui, švilpiant dykumų vė
jui, tarsi tie jų klaidžiojimai 
būtų begaliniai, be erdvės ir 
laiko. 

Erdvės ir laiko nesi la ikymas 
būdingas ir kit iems Š. Barto 
filmams, kurių retrospektyva 
kitomis dienomis vyko to pa
ties kino teatro kitoje salėje. 
Bene pirmą kartą vilniečiams, 
Š. Barto kolegoms. Lietuvos 
kinematografininkų sąjungos 
nariams, beje ir ku l tūros mi
nisterijos kino vadovams, bu
vo reta proga susipažint i su 
šio talentingo, daug iau užsie
nyje negu tėvynėje žinomo ir 
vertinamo kino menininko 
kūryba. 

Štai 1995 m. Š. Bar to reži
suotas 80 minučių filmas „Ko
ridorius", kur iame vaidmenį 
atliko ir pats režisierius. Jo 

kolegų nuomone, šio filmo vvd-
vė — šalis, miestas ar žmo
gaus siela. įgavusi prisimini
mų formą, saugo motinos 
žvilgsnį, tėvo prisilietimą, pa
galiau — pažintį su blogiu. 
Dabart ies atmosfera — am
žina, kaip amžinas gulant is 
ant šalies, miesto, sielos smo
gas, rūkas , sumišęs su tabako 
dūmais , su sniego bal tumu, 
kaip amžina yra tuš tybė kas
dieninėje mūsų kelionėje ko
ridoriumi, tarsi nebūtų t ikrų
jų namų. Galima atidaryti 
daugybę tų namų koridoriaus 
durų beieškant šviesos, šilto 
žmogiško žvilgsnio. Pažiūrėjęs 
paskut in ius filmo „Koridorius" 
kadrus prisimeni nerimą, iš
sakytą Senojo Tes tamento Ko-
heleto knygoje: 

Rūkų rūkas! — sako 
Kuheietas! — 

Rūkų rūkas! Viskas yra 
rūkas! 

<Koh. 1,2: 12, 8J 

Kitas Š. Barto fil mas „Trvs 
dienos", vaizduoja dabart inio 
Karal iaučiaus nykumą. J šį 
miestą, jo senąjį uostą du jau
nuolius atveda praeit ies pa
ieškos ir vienatve. Suradęs 
savo draugą, vienas jų suvo
kia, kad neįmanoma grąžinti 
laiko — dabar t i s sukelia kar
tėlį ir nusivylimą. Antrajam 
bendrakeleiviui lemta patir t i 
a r tumo su kitu žmogumi j aus 
mą. Bet tuščios uosto kran
tinės, apleista, sugr iauta ka-
teflra, stotis ir viešbučio kam
bariai dūs tanč iame mieste — 
tai amžinas bėgimas nuo visko 
— nuo visų. nuo savęs. 

Neilgas, bet įspūdingas Š. 
Barto filmas „Mūsų nedaug" 
vaizduoja Sibire. Sajanų tund
rose nuo seno įsikūrusios, ci
vilizacijos nepaliestos mažos 
tofalarų taute lės likimą. Savo 
senas, t au r i a s tradicijas sau
gantys šios elnius auginančios 
tautelės žmonės susiduria su 
ki ta taučių nešamomis, civili
zacijos peršamomis blogybė

mis ir pavojais. Bet šios mažos 
tauteles žmones lieka stiprūs, 
a tsparus didžiųjų tautų, sve
timų civilizacijų įtakoms. Stip
rybe j iems teikia atšiauri, bet 
savaip graži, nepamainoma 
tundros gamta. įsimena šiame 
ir kituose Š. Barto filmuose 
vaidinanti aktore Kalerina 
Galubeva. 

Buvo rodomi ir kiti Š. Barto 
filmai, t a rp jų ir 1997 m. su
suktas dviejų valandų vaidybi
nis filmas ..Namai" — gyveni
mo ir mirties, susitikimų ir 
išsiskyrimų vieta. Šis filmas 
nufilmuotas j au ne Maroke, 
ne Sajanuose ar Karaliaučiu
je, bet Lietuvoje, dabar garse-
jančiame Užutrakio dvare. 

Naujasis Š. Barto filmas 
..Laisve" ir kitų jo juostų ret
rospektyvinė programa turbūt 
atvėrė akis Lietuvos kino ver
tintojams. Mat netrūkus po Š. 
Barto filmų programos, bai
giantis 2000-siems metams, 
Lietuvos kinemotografininkų 
sąjunga už savitą kino kalbą 
ir kitus privalumus Š. Bartui 
paskyrė prizą ir metinę pinigi
nę premiją. Lietuvos Kinostu-
dijoje surengtose iškilmėse, 
premijų įteikimo ceremonijoje, 
bankete Š. Bar tas iš pradžių 
nedalyvavo. Cia j is atvvko ge
rokai vėliau, kai už laureatus 
į Lietuvos Kino Studijos 60-
nietj jau buvo pakelti pirmieji 
tostai. 

— Nespėjau — tik ką išlipau 
iš lėktuvo. Ofdabar vėl skubu 
— man t rūks ta laiko, imuosi 
kurti naują filmą, — kulua
ruose užkalbintas man pasakė 
Š. Bartas , pridurdamas, kad 
domisi J . Meko kino menu. 
neseniai Europoje vykusiomis 
jo didelėmis programomis, 
naujais jo filmais. 

DZŪKŲ KULTŪROS 
ŽURNALAS 

Dainava — tai dzūkų kul
tūros žurnalas, pradėtas leisti 
2000 m. Jo leidėjai — Alytaus 
apskrities l i teratų klubas 
„Tėkmė" ir Dzūkų kultūros 
draugija. Žurnalas gausiai 
il iustruotas istorinėmis nuo
traukomis. Rašytojas, gamtos 
mokslų dr. Vytautas Nedzins
kas primena, kad prieš 80 
metų buvo išleistas pirmasis 
Pietų Lietuvai skirtas kul
tūros a lmanachas Dainava. 
Dabartinį žurnalą žadama 
leisti periodiškai. Dzūkijos et
nokultūra, regioninė savi
raiška, ta rmės saugojimas, 
žmonių kūrybingumas suda
rys Dainavos turinį. Nebus pa
mirštas l i teratūrinis Alytaus 
apskrities gyvenimas. Pirma
sis numeris išleistas 1,000 
egz. J a m e istorinius straips
nius spausdina Regina Žepkaite. 
Egidijus Jase l iūnas . Petras 
Džervus. Supažindinama su 
Stasės Nedzinskienės, Janinos 
Gruodienės, Jus t ino Jakseba-
gos, Antano Šarkelės, Jono 
Šukio ir kitų kūryba. 

Kadras iš Šarūno Barto filmo „ M U I M nedaug". 
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Būti savimi 

Romas Oran tas. 
Rašydamas apie naują kny

gą, apibūdindamas jos priva
lumus ir trūkumus, dažnas 
literatūros kritikas ar šiaip 
rašto žmogus pamiršta, lyg ir 
neįvertina dailininko, ją ilius
travusio, kruopščiai apipavi
dalinusio. O juk knygą, jos 
verte apsprendžia ne vien 
tekstas, bet ir jį praturtinan
čios papildančios iliustracijos. 
Nuo dailininko darbo ir pas
tangų taip pat priklauso kny
gos prekinė išvaizda, jos pa
trauklumas. Atėjęs į knygyną 
žmogus pirmiausiai čiups gra
žiai atrodančią. įdomiai ilius
truotą knygą. 

Šiuos žodžius is.u,:e vilnie
tis dailininkas .V'' ">sas Žvi-
lius. savo kolegos ! JMIO Oran-
to vakare, surengtame Rašy
tojų klube jo svarios knygos 
Būti savimi... išleidimo proga. 
Toje knygoje sud ti geriausi 
R. Oranto piešiniai, kuriais jis 
iliustravo daugelio poetų ir 
prozininkų knygas. Susidaro 
gera krūva taip pat išeivijos 
autorių, kurių knygas iliustra
vo ir apipavidalino R. Oran-
tas. Tarp jų — K. Bradūno 
Vilniuje. „Vagos" leidykloje iš
leista poezijos knyga Duona ir 
druska, P. Pusdešrio Euka
liptų pavėsyje, J. Zdanio Auš
ros daina, B. Railos Vilniuje 
išleisti eseistinių straipsnių 
rinkiniai Kodėl antraip?, Kito
kios Lietuvos ilgesys ir dauge
lis kitų. 

— Šiuolaikinės lietuvių gra
fikos akiračiuose Romas Oran-
tas iškyla kaip originalus, sa
vitos pasaulėjautos ir netra
dicinio grafinio stiliaus daili
ninkas, gerai pažįstamas iš 
įstabiai jo iliustruotų knygų. 
J i s neabejotinai yra vienas 
reikšmingiausių Lietuvos kny
gos meno meistrų, peržen
giantis taikomąsias iliustraci

nio meno funkcijas, o geriausi 
jo kurmiai tampa filosofine 
žmogaus būties interpretacija, 
— kūrybiniame vakare sakė ir 
R. Oranto knygon įdėtame 
straipsnyje rašė filosofas, me
no teoretikas prof. A. Andri
jauskas. J i s pabrėžė, kad A. 
Oranto knygų grafikai būdin
ga ne tik iliustracinė, bet ir 
autorinė pakraipa, reiškianti, 
kad šis dailininkas siekia per
žengti iliustracinio meno ribas 
ir greta knygos autor iaus tek
sto sukuria sąlyginai autono
mišką regėjimo raišką, su ku
ria sietini svarbiausi R. Oran
to pasiekimai. 

Pasak prof. A. Andrijausko, 
iliustruodamas knygas, R. 
Orantas sukūrė savitą simbo
lių ir metaforų kalbą, įvesda
mas naujų mitologinių vaizdi
nių sistemas ir pateikdamas 
pusiau siurrealist inę jų in
terpretaciją. Simbolinio ir mi
tologinio mąstymo daugia
reikšmiškumas nuolatos išky
la šio dailininko piešiniuose 
kaip Pasaulio Medžio simbo
lis, besiskleidžiantis įvairio
mis modifikacijomis: Gyvybės, 
Pažinimo. Vaisingumo medis, 
Šventasis Kalnas, Visatos 
Stulpas. Grafikas sugeba į ge
rai pažįstamus daiktus ir reiš
kinius pažvelgti naujai ir įtai
giai, pateikti savo interpreta
ciją. Užuot perpasakojęs lite
ratūrinius siužetus, savo pie
šiniais R. Orantas veda į kitą, 
poetišką, kupiną mitinių 
įvaizdžių, meditacijų ir dvasi
nio nušvitimo pasaulį, kas ga
na ryšku ir K. Bradūno poezi
jos iliustracijose. 

R. Oranto kūryboje daug są
sajų su įvairiomis dvasinės 
kultūros sritimis, aliuzijų į se
novės Rytų civilizacijų isto
riją, mitologiją, religiją, filoso
fiją. Jo paveikslai, piešiniai 
polemizuoja su realia tikrove, 
siekia išplėsti regimojo pasau
lio ribas naujomis išmąstyto
mis dimensijomis. 

Iliustruodamas pasirinktų 
poetų knygas, R. Orantas sie
kia netiesmukai perteikti siu
žetines linijas, o pirmiausia 
nuotaikas, intonacijas, bendrą 
dvasinę atmosferą. Tai paaiš
kino ir pats dail ininkas, pasa
kęs, jog tekstą jis vertina, per
galvoja, kokia vieno ar kito 
kūrinio nuotaika, ieško savo 

santykio su ja, bendrumo są
sajų, panašumų į patį save. 
„Man patinka pamąstymai, 
poezija, linkusi į filosofiją, bū
ties temas", — prisipažino R. 
Orantas . 

Prof. A. Andrijausko nuomo
ne, plastinės formos ir kom
pozicijos vidinis ryšys gana 
ryškus poeto K. Platelio kny
gos Luoto kevalas iliustraci
jose. Kai kuriose iš jų sklei
džiasi archetipinio mitologinio 
mąstymo principai, kartais 
vaizduojamųjų ir gyvenimiš
kųjų motyvų persipynimas, 
archainės simbolikos daugia
planiškumas. Vienoje iliustra
cijoje ryškus kompoziciją or
ganizuojantis Pasaulio Medžio 
arba simbolinės Pasaulio 
Ašies, jungiančios žemiškąjį ir 
dangiškąjį pasaulį, motyvas, 
tačiau šie pasauliai sukeisti 
vietomis. Užuot kiaušinių, 
simbolizuojančių gyvybės pra
džią, regime už horizonto su
sispietusius paukščius, o stul
po kolonos viršuje ganosi avys 
ir smuiku griežia jų ganytojas. 

Pažymėtini R. Oranto pieši
nių ciklai pagal lietuvių išei
vijos poeziją. J. Zdanio rinki
nio Aušros daina piešiniai ku
pini paslaptingo šviesos spin
dėjimo, elegiškos nuotaikos. 
Tai tarsi naujas prabudimas 
gyvenimui. Čia atsiranda M. 
K. Čii —lionio sonatiniams cik
lams būdinga gerai išmąstyta 
pagrindinių temų raidos logi
ka, kuri regima nuosekliame 
muzikalių motyvų plėtojime. 
Prof. A. Andrijausko nuomo
ne, tai vienas brandžiausių ir 
poetiškiausių R. Oranto su
kurtų piešinių ciklų. 

Australijoje gyvenusio P. 
Pusdešrio poezijos knygoje Eu
kalipto pavėsyje regime jau ki
tokią, kupiną vidinės rimties 
ir susikaupimo atmosferą, ku
rią sustiprina R. Oranto pa
veiksluose nuolatos iškylantys 
sukryžiuotų linijų ir įvairio
mis modifikacijomis atsiran
dančių kryžių leitmotyvai. 
Šios knygos piešinių ciklas ku
pinas elegiškų nuotaikų, liū
desio. 

Pastarieji R. Oranto darbai 
rodo, kad jis žengia į naują, 
skaidresnės kūrybos tarpsnį, 
kuriame siekia atsikratyti ne
reikalingo balasto, perkrovi
mų. Savo meninius sumanu
mus jis vis dažniau siekia iš
reikšti išgrynintomis minima-

J&S$S 

Paskirta dr. J. Basanavičiaus 
premija 

R. Orantas. Iliustracija K. Bradūno poezijos knygai Suopiai 
gręžia dangų, „Vaga". 1988 m. 

liausiomis išraiškos priemo
nėmis. Prof. A. Andrijausko 
nuomone, tai matyti iš nau

jausių šio dailininko darbų, 
kuriuose meistriškai žaidžia
ma juodraštiniais tekstais , 
prasmingai įvedamos grakš
čios lengvų, spontaniškų štri
chų zonos, faksimilių, kaligra
fijos elementai, išnaudojamos 
neužpildytos erdvės ir esteti
nės užuominos galimybės. 
Taip sukurtos iliustracijos A. 
Puškino Lyrikai, V. Kukulo 
Aštuoni gėli vakarai, A. Zoto-
vo Be ornamentų ir pernai iš
leistoje D. Kajoko knygoje 
Mirti reikia rudenį. 

Už knygų iliustravimą, me
ninio redaktoriaus darbą R. 
Orantas pelnė daug gražių 
įvertinimų. Bene penkis kar
tus jam suteiktos Baltijos ša
lių knygos meno trienalių pre
mijos ir diplomai, j is ne kartą 
laimėjo aukščiausius įvertini
mus Lietuvos Knygų meno 

R. Orantas. Iliustracija P. Pusdešrio poezijos knygai Eukalipto 
pavėsyje, Rašytoju, sąjungos leidykla, 1994 m. 

R. Orantas. Iliustracija Jono Zdanio poezijos knygai Aušros dai
na, „Spindulys*, 1992 m. 

konkursuose . 
D a b a r R. Oran tas dirba Lie

tuvos Rašytojų Sąjungos lei
dykloje. Tai jo didelis nuopel
nas , kad ši leidykla išleidžia 
daug puikiai iliustruotų, sko
ningai ir patraukl ia i apipavi
dal in tų Lietuvoje gyvenančių 
ir išeivijos autorių knygų. O 
R. Oran to piešiniais, paveiks
lais, knygų iliustracijomis ga
lima pasigėrėt i , įsigijus „Cha
ribdės" leidyklos gražiai išleis
tą R. Oran to knygą Būti savi
mi... 

Algimantas A, Naujokait is 

DAILĖS KURINIAI 
LIETUVOS AMBASADOJE 

Balzeko Lietuvių kul tūros 
muziejus (Chicago, 111.) tur i 
sukaupęs nemažą dailės dar
bų kolekciją. Malonu, kad 
ryžtasi kai kuriais kolekcijos 
da rba i s pasidalinti , supažin
d i n d a m a s platesnę auditoriją 
su lietuvių metu. 

Pe rna i aštuoni lietuvių daili
ninkų tapybos darbai buvo 
paskolint i Lietuvos ambasadai 
Vašingtone, ku r j ie galėjo 
džiugint i gausius ambasados 
lankytojus ir svečius. Tarp tų 
meno kūrinių buvo: Adomo 
Varno, Dalios Kasčiūnaitės, 
Rimo Čiurlionio, Janinos Mali
nauska i t ė s , Prano Gailiaus ir 
ga lbūt mažiau pažįstamų — 
Ch. Hale , Edward Valaičio, 
An tano Petrikonio kūriniai . 

Š iemet į Lietuvos ambasadą 
iš Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejaus iškeliavo Liucijos 
Kryževičienės kūrinys „Min
tis", s u k u r t a s 1994 m. L. 
Kryževičienė baigusi Lietuvos 
Dailės akademiją, yra Lietu
vos Dail ininkų sąjungos narė 
nuo 1995 m.; t a rp 1991-1997 
m. buvo šios sąjungos tekstilės 
skyr iaus pirmininkė. Yra pri
pažinta menininkė, dirbanti 
klasikinės teksti lės, batikos 
srityje, piešia akvareles, ku
ria, naudodamas i mišria tech
nika. J i y ra dalyvavusi perso
nal inėse grupinėse parodose 
Lietuvoje, Prancūzijoje, JAV-
se, Latvijoje, Estijoje, Lenki
joje, Vokietijoje, Italijoje, Če
koslovakijoje, Vengrijoje, Ško
tijoje ir k t . kraštuose. 

K.V. 

L'ž reikšmingus nuopelnus 
formuojant kraštotyros, etni
nes kultūros tyrinėjimo pa
grindus, plačią visuomenine 
veiklą 2000 m. valstybine Jo
no Basanavičiaus premija pas
kir ta kraštotyrininkui istori
kui A n t a n u i S t r a v i n s k u i . 

Antanas Stravinskas gimė 
1927 m. balandžio 25 d. Ru
džių kaime. Eržvilko valsčiu
j e , Jurbarko raj. Sąmoningai 
pasirinkęs tautos istorijos stu
dijas, jis visą gyvenimą gilino
si į dvasinės ir materialines 
kultūros tyrinėjimą. 1949-
1957 m. dirbo ekskursijų va
dovu, kilnojamųjų parodų or
ganizatoriumi Kauno M. K. 
Čiurlionio dailės muziejuje. 
Mokslinius įgūdžius įgijo 
1957 m. vadovaudamas Vil
niaus universiteto Kraštoty
ros moksliniam būreliui. 

Vienas reikšmingiausių A. 
Stravinsko veiklos tarpsnių 
Lietuvos kraštotyros draugi
jos kūrimas ir vadovavimas 
ja i . 

Šeštajame dešimtmetyje 
prasidėjęs kraštotyros sąjūdis 
keleto entuziastų buvo išug
dytas iki draugijos. A. Stra
vinskas tapo 1961 m. įkurtos 
Kraštotyros draugijos pirmi
ninko pavaduotoju. Per keletą 
metų jo energingo ir nuosek
laus darbo dėka organizaci
niai padaliniai atsirado be
veik visoje Lietuvoje, kūrėsi 
visuomeniniai muziejai, į 
kraštotyros veiklą buvo įt
rauktos bibliotekos, išsiplėtė 
mokyklinė kraštotyra. 

1963 m. pradėtas leisti 
straipsnių rinkinys Kraštoty
ra subūrė gausų visuomeni
ninkų būrį. Neturėdami gali
mybių išreikšti savo poziciją 
darbo vietose, į kraštotyros 
judėjimą įsijungė didelis bū
rys mokslininkų. A. Stravins
ko vadovavimo Kraštotyros 
draugijai laikotarpiu pra
dėtos organizuoti komplek
sinės ekspedicijos, iš kurių 
medžiagos buvo išleistos lo
kalinės monografijos. A. Stra
vinskas ir pats organizavo 
ekspedicijas, sudarė monogra
fijas Eržvilkas, Raudondvaris 
ir kitas. 

š iuo laikotarpiu prie Kraš
totyros draugijos pradėjo veik
ti Kalbos sekcija (vėliau iš jos 
išaugo Lietuvių kalbos drau
gija), Karaimų sekcija, kurios 
tyrinėjimai padėjo parengti 
ekspoziciją Trakų muziejuje. 

Dėl tokios plačios veiklos. 
domėjimosi ir gilinimosi į tau
tos istoriją, etninių vertybių 
kaupimo ir skleidimo. Krašto
tyros draugijos veiklos vysty
mo A. Stravinskas buvo pri
verstas pasitraukti iš pavaduo
tojo posto. 

Iš esmės 1961-1973 m. — A. 
Stravinsko vadovavimo laiko
tarpiu — buvo pratęstos ge
riausios prieškario Lietuvos 
kraštotyros draugijos tradici
jos , suformuotos šios visuo
meninės veiklos kryptys, ju
dėjimas įgavo visuotinį pobū
dį. 

Vadovaudamas kraštotyros 
veiklai, A. Stravinskas pra
dėjo rinkti medžiagą apie kal
vystę ir iki šiol tęsia šį darbą. 
Sukaupta unikali medžiaga 
(A. Stravinskas vienintelis 
nuosekliai tyrinėjantis kal
vystės raidą Lietuvoje) iš vi
sos Lietuvos sudaro didžiulį 
30 spaudos lankų rinkinį, ku
rio tik dalis paskelbta lokali
nėse monografijose, Liaudie* 
kultūroje. Mūsų krašte, skai
tyti pranešimai mokslinėse 
konferencijose, paskelbtos te
zės. 

A. Stravinskas parengė 
spaudai Č. Kontrimo knygą 
Lietuvos geležiniai kryžiai 
(1991), yra vienas iš „Lie

tuvių liaudies meno" Mažo
sios architektūros III tomo su
darytojų, didžiulio leidinio 
Kryždirbystė Lietuvoje vienas 
iš sudarytojų ir autorių. Rem
damasis surinkta medžiaga. 
A. Stravinskas konsultavo 
tautodailininkus. dalyvavo 
amatų dienose, užkrėtė šios 
srities tyrinėjimu keletą jau
nų žmonių. 

Dvasinį tautos paveldą, et
ninės kultūros vertybes sklei
dė visose savo darbovietėse 
— Enciklopedijų leidykloje, 
Lietuvos vaizdo ir garso ar
chyve, Vilniaus universiteto 
bibliotekoje. 

Per visą gyvenimą rinko 
medžiagą apie asmenybes, 
veikusias tautos gyvenimą — 
paskelbta daugybė straipsnių 
periodikoje apie knygnešius, 
vargonininkus, muzikantus , 
gimtojo Eržvilko apylinkių 
žmones (per 200 pozicijų). 

Kultūros gyvenimas. 2000m. Nr.9tG3< 

PAŠOKO PASKUTINĮ 
ŠOKĮ 

Paskutinę 2000-ųjų metų 
dieną savo namuose Lancas-
ter. Pa, mirė vienas labiausiai 
žinomų ispanų šokio-fiamenco 
puoselėtojų, Jose Greco, sulau
kęs 82 metų amžiaus. 

Gimęs Italijoje, užaugęs 
Brooklyn, XY, Jose Greco vis 
tik daugelį metų, ne tik JAV-
se, bet ir pasaulyje, buvo lai
komas tobulo, ugningo ispa
niško šokio sinonimu. P ra 
dėjęs su savo flamenco šokėjų 
trupe — „Ballet y Bailes de 
Espana de Jose Greco" plačiau 
reikštis nuo 50-ojo dešimt
mečio, netrukus užsirekomen
davo kaip vienas geriausių -šio 
žanro šokio atlikėjų ir jo gas
trolės visuomet sutraukdavo 
tūkstant ines entuziastingos 
publikos minias. Jose Greco 
dažnai dalyvaudavo ir televizi
jos programose, kurios padėjo 
da r plačiau išgarsinti jo vardą 
— tuo pačiu ir ispanišką šokį. 

Jose Greco su tėvais (italų-
ispanų kilmės) atvyko į New 
Yorką, kai jis buvo 9 metų. 
Pradėjęs mokytis pas ispa
niškų šokių mokytoją Helen 
Veola, j au paauglystes metais 
debiutavo Verdi operose „La 
Traviata" ir „Carmen". Vėliau 
pasirodydavo įvairiuose klu
buose, koncertų salėse, tele
vizijoje (ypač Ed Sullivan. 
Perry Como, Johnny Carson ir 
kt.), net keliuose filmuose, 
1962 m. už savo veiklą, popu
liarinant flamenco ir apskritai 
ispanų kultūrą, buvo apdova
notas specialiu Ispanijos ordi
nu. 1993 m. įsijungė į Mar-
shall ir Franklin kolegijų mo
komąjį personalą, o iki 1995 
m. jis dar tebešoko — daž
niausiai su savo vaikais (tu
rėjo 5). (NYT sofoj 

Jose Greco. 
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JAV lietuvių fondai — 
Lietuvai 

Rengiantis integracijai į 
Europos Sąjunga. Lietuvai ke
liama daug reikalavimų. Ne 
išimtis ir aplinkos apsaugos 
problematika. Aplinkosauginė 
politika, atgaivinamo bei per
tvarkomo ūkio sąlygomis, turi 
būti der inama su naujausiais 
mokslo ir technologijų pasieki
mais. 

Dar 1988 metais Kauno 
technologijos universitete bu
vo jkura Inžinerinės ekologijos 
katedra. Ryžtingai propaguo
dama laisvą akademinę mintį. 
pakeitusi profilį, atsisakiusi 
sovietinių mokymo planų, ka
tedra pradėjo ruošti aplinkos 
apsaugos specialistus. Pirmie
ji aplinkosaugos inžinerijos I 
specialybės bakalaurai ir ma
gistrai studijas baigė, jau at
kūrus Lietuvos nepriklauso
mybe. Kuriant naujos specia
lybes studijų programas, kated
rai leidiniais talkino tuometi
nis JAV aplinkos apsaugos 
agentūros (EPA) penktojo re
giono administratorius Valdas 
Adamkus. Tačiau specialistų 
ruošimui reikalinga ne tik 
naujausia li teratūra, bet ir 
moderni laboratorine įranga. 
Iš sovietinių laikų paveldėtos 
mokomosios laboratorijos ne
at i t inka šiandieninių reikala
vimų, o valstybės skiriamų 
lėšų pakanka tik esamai labo
ratorijų įrangai palaikyti. 

Prieš keletą metų. minint 
1918 metų Lietuvos nepri
klausomybės akto signataro 
Stepono Kairio (Tumasonio) 
120-ąsias gimimo metines, 
Inžinerinės ekologijos kate
droje buvo at idaryta aplinkos 
tyrimų laboratorija, pavadinta 
profesoriaus S. Kairio vardu. 
Kauno technologijos universi
te tas sute ikė naujai laborato
rijai pa ta lpas ir jas remonta
vo. Skulptoriaus R. Antinio 

, skulptūr iniu ženklu įamžintas 
profesoriaus S. Kairio atmini
mas. Iškilmių iniciatoriai ir 
rengėjai — Lietuvos Signa
tarų namai , Stepono Kairio 
fondas, Seimo nariai ir Kauno 
technologijos universiteto aka
deminė bendruomenė patvirti
no nusis tatytą puoselėti prof. 
S. Kairio atminimą ir vado
vautis jo testamentiniu kreipi
niu. 

Prieš 60 metų profesoriaus 
Stepono Kairio iniciatyva 
buvo įsteigta Miestų sanitari
jos katedra , šiandieninės Kau
no technologijos universiteto 
Inžinerinės ekologijos kate
dros p i rmtakė . Iki suėmimo ir 
emigracijos 1943 metais S. 
Kairys buvo Statybos fakulte
to dekanas bei Miestų sanita
rijos katedros vedėjas. 

P raūžus karo audroms, ka
tedra ilgus metus ruošė van
dens tiekimo ir kanalizacijos 
inžinierius. Per keturiasde
šimties metų laikotarpį studi
jas baigė daugiau nei du 
tūkstančiai katedros absol
ventų, kurie šiandien darbuo
jasi beveik visose Lietuvos 
vandens t iekimo ir nuotekų 
valymo įmonėse. 

įkurtos Stepono Kairio ap
linkos tyrimų laboratorijos 
veiklai, panaudodama vyk
domų tarptautinių projektų 
kuklias lėšas, katedra įsigijo 
pačią būtiniausią įrangą. Pa
ramos sulaukėme ir iš Jungti
nių Amerikos Valstijų. Už 
JAV Lietuvių ir Tautos fon
dų skir tus pinigus buvo nu
pirkti slegiamai laboratorijai 
butini modernus laboratori
niai prietaisą: ultravioletiniu 
spindulių diapazone veikian
tis spektrofntometras. ana
litines svarstykles Dalis 
gautų lėšų panaudota naujau 
šios l i teratūros įsigijimui. 

Stasys Jonauskas 
VERSLEJO 

Steponas Kairys, 

Džiaugdamiesi šia parama, 
toliau galime planuoti S. Kai
rio laboratorijos plėtrą. Šiuo 
metu aktyviai siekiame su
komplektuoti paviršinių bei 
gruntinių vandenų kokybės 
tyrimų matavimo prietaisus. 
Kitas tarpsnis — kaupti ana
litinę matavimo įrangą, skirtą 
oro kokybės tyrimams atlikti. 
Katedros kolektyvas, sutel
kiant visus finansavimo šal
tinius, norėtų, kad nauja labo
ratorija būtu gerai sukomplek
tuota ir galėtų vykdyti tiek 
fundamentalius, tiek ir tai
komuosius oro. vandens bei 
dirvožemio kokybes tyrimus. 

Trečiasis laboratorijos plė
tros tarpsnis — glaudus ben
dradarbiavimas su vyriau
sybės, pramones ir verslo at
stovais. Numatoma talkinti 
pramonės įmonių bei savival
dybių darbuotojams, spren
džiant opias aplinkosaugines 
problemas. Tikimės nuolat 
kaupti patyrimų, sukuriant 
šiuolaikinę integruotą aplin
kos būklės (kokybės rodiklių) 
vertinimo sistemą ir tiekti da
lykinę pagalbą suinteresuo
toms institucijoms. Vykdyda
mi reguliarius aplinkos koky
bės rodikliu matavimus, dieg
sime prevencines priemones 
Lietuvos aplinkos būklei ge
rinti. 

Vienas svarbiausių S. Kairio 
laboratorijos tikslų — plėtoti 
universitetines studijas. Nau
jai įrengtoje laboratorijoje 
aplinkos užterštumo tyrimus 
galės atlikti aplinkosaugos in
žinerijos specialybes magis
t ran ta i bei doktorantai. Dir
bant su modernia aparatūra , 
kyla kvalifikacija, tyrimų pro
blematika gaii lygiuotis i pa
saulinį mokslą. 

Nuoširdžiai dėkojame JAV 
Lietuvių ;r Tautos fondams už 
paramą įgyvendinant S. Kai
rio aplinkos tyrimų laboratori
jos kūrimo strategija. Atlie
kamų tyrimų lygis mums 
leidžia sparčiau įsijungti į pa
saulio mokslinę bendruomenę, 
tobulinti studijas ir prisidėti 
prie aplinkos apsaugos pro
blemų Sprendimo Lietuvoje. 

Dr. L. K l i u č i n i n k a s 

Žvaigždes biro lyg iš indo — 
Iš padangių saro. 
O per šiaudą vėjau lindo. 
Kol pageltonavo. 

Po rudens švilpimo ilgo 
Tarsi laikas ėjo. 
Ir kas antras šapą vilko — 
Žmonija verslėjo. 

Ji žiūrėjosi į žemę, 
Į žvaigždynus — retas. 
Kol sutemo šitą temą 
Amžinasis ratas. onnn 

BEGALYBĖS AUKŠTAI SUSITINKA 

Susitraukia įkaitus erdvė, 
Spurda tarsi pakliuvus f tinklą. 
Ima slinkti žvaigždynai, ir dvi 
Begalybės aukštai susitinka. 

Iš viršūnės į žemę — žieve — 
Atsiskyrusi tarsi nuo laido. 
Ima lėkti šviesa į tave. 
Ir materija išsisklaido. 

1999 

TOLIMOS ŠALYS 

Rudenėdamas traukėsi spalis. 
Šaknyse atsidusęs žaliai. 
Dangumi plaukė tolimos šalys, 
Žeme ejo šiaip gyvuliai. 

Kas praėjo, tas ir nutolo, 
Krito lapai iš pareigos. 
Ir ledėjo rasa ant atolo, 
Nesulaukusi jo pabaigos. 

Pelės lindo į klėtis ir trobas, 
Jau žinodamos: neįsileis. 
Už eglyno maurojo Europa 
Su palaidais gyvuliais. 

Šokinėjo kuproti žiogeliai, 
Tiesios skruzdėlės vilko šapus 
Šiam pasauliui paremti, bet gėlei 
Vėjas pūtė jau iš anapus. 

2000 

Premija poetui S. Jonauskui 

Poetas Stasys Jonauskas. 

Stasys Jonauskas — vienas 
savičiausių, originaliausių vi
duriniosios kartos Lietuvos 
poetų. Gyvendamas tolimoje 
provincijoje — Skuode, netoli 
Latvijos sienos, yra išleidęs 
kelis l i teratūros kr i t ikų ir 
skaitytojų gerai įver t intus 
eilėraščių r inkinius: Didelis 
laukas (1973), Darbų vardai 
c 19771. Lekia kaip metai 
(1981), Spindulys po žeme 

Arūnas Žilys. „Iškeliavimas". Aliejus. 

Trys tapytojai iš Lietuvos 

Prof. Slf-pono K;nrio 
nologijos universiteto. 
Raimundas SiaiK'iim.is 

\plinkos tyrimo laboratorija Kauno Tech-
Iš kaires: prof. f.inn* Kliučininkas ir prof. 

(1984), Spaliai (1986), Šiuo
laikiniai rugiai (1990), Širdis 
plaka delčią (1998), poezijos 
va ikams. 

Už paskutinį rinkinį Širdis 
plaka delčią neseniai S. Jo
nausku i įteikta, Zarasų savi
valdybės įsteigta, iš šių kraš
tų kilusio dabar Lietuvoje po
puliar iu tapusio, j au mirusio 
poeto Paul iaus Širvio premija. 
Anksčiau šią premiją yra pel
ne poetai M. Mart inai t is ir V. 
Skr ipka. 

„Niekad nemėgęs eksperi
mentinių akibrokštų... S. Jo 
n a u s k a s išlaiko klasikinį 
eilėraščių vaizdą ir skambesį, 
p lė todamas žodžio galias, min
t ies erdvę, s iekdamas filosofi
nių viršukalnių. Poetas kilo 
ne formos, o turinio laiptais. 
Nuolat iniai savi įvaizdžiai ke
liauja per rinkinius, kaupda
mi prasmę, gyvenimo patirtį", 
— ta ip apie S. Jonausko poe
ziją atsiliepia literatūros kri
t ikė L. Pačkauskaitė . 

Premijuotą paskut>r; ; S. 
Jonausko knygą l i teratūros 
kri t ike taip apibūdina: „Širdis 
plaka delčią" — tematiškai 
vientisa knyga, brandus poeti
nis kalbėjimas, vertinga savi
ta išgyvento liūdesio lyrika, 
žodžiais subtiliai išreiškiama 
anapus inė slaptis — nutylėji
mais žemaitišku lakoniš
kumu, jau retenybe tapusiu 
papras tumu". 

O pats poetas apie savo poe
zija taip pasakė: „Kartais at
rodo, kas viską pasakyti galiu 
tik eilėraščiu". 

Draugo šeštadieniniam 
priedui S. Jonauskas pasiūlė 
kelis savo naujus eilėraščius. 

Alg imantas A. 
Naujokai t i* 

Gruodžio 2-31 d. Bergamot 
Station BGH galerijoje, Santa 
Monica. CA. veikė trijų Lietu
vos dailininkų paroda. Per
nai, irgi gruodžio men.. čia 
savo tapybą sėkmingai ekspo
navo Arūnas Žilys. Dabar 
prie jo prisijungė: Algis Griš
kevičius ir Breiva (vardas ne
pažymėtas). 

Su šiuo įvykiu susidūriau 
atsitiktinai, nuėjęs pasižiū
rėti, kas naujo Bergamot ga
lerijose. Jui pernai gavau net 
pakvietimą, tai šiemet viso to 
garsinimas buvo neįprastai 
šykštus. Tik gruodžio viduryje 
lietuvių šeštadieninis radijas 
paskelbė šios parodos buvi
mą. BGH galerija ja i paskyrė 
galinį kambarį ir pastogę (va
dinama „loffi. pasiekiamą 
siaurais medinais laiptais. 
Tame „lofte" ant staliuko bu
vo padėta informacija apie 
dailininkus, paveikslų sąrašai 
su kainomis, šiek t iek žinių 
apie Lietuvą. 

Bendras įspūdis — mistiš
kas lyrizmas. Švelnumas. Ra
mybė. Vaizduotes žaismas. 
Aiškiai suprantami įvaizdžiai. 
Kiekvieno dailininko siuže
tuose savita simbolistinė pras
mė. Tai kūriniai su lietu
viškos sąmonės skoniu, skati
nantys meditaciją, nuostabą. 
Tokių retai užtiksi nūdienio 
meno keisčiausias apraiškas 
bei įmantrybes rodančiame 
Bergamote. 

Algis Gr i škev ič ius gimė 
1954 m. Vilniuje, lankė Vil
niaus Dailės institutą, nuo 
1987 iki šiol savo kūrybą ro
dė asmeninėse ir grupinėse 
parodose Lietuvoje bei užsie
nyje. Čia eksponuoja 8 alieji
nes drobes. Nepaisant urba
nistinių pastatų tikrovišku
mo, iš jo paveikslų dvelkia pa
sakos mistika. Tiek spalvų pa
rinkimu, t iek idealia simetri
ja , itin medžių sužmogini

mu, ar vaizduojamos būsenos 
sukeliamas įspūdis, jog visa 
valdo slėpininga mąstanti 
dvasia. Kad ir kūrinyje ..Kie
mas", kur reginio jaukią per
spektyvą iš abiejų pusių ser
gi dvi medžių lajos — galvos, 
rimties kupinos. Priekyje 
esančiame baseine atsispindi 
tolimo bokšto viršūnė. O pa
veiksle „Pavasaris" dvi- me
džių lajos tampa besibučiuo
jančiais veidais. 

Bre iva gimė 1959 m. Pane
vėžyje, studijavo Vilniaus 
Dailės akademijoje. Nuo 1989 
iki 1999 m. turėjo 15 asmeni
nių parodų Lietuvoje ir už
sienyje: Vokietijoje, Norvegi
joje, Lenkijoje. Bergamote iš
statytoje paveikslų serijoje 
matome rytietiškos kilmes 
mergeles. Jų nekalta veido 
grožybė primena religines 
madonas. Vienur jos muzikuo
ja fleitomis, ki tur griežia 
smuiku. Tai dvi, tai viena. 
Švelnumas persmelkia kiek
vieną jų kompoziciją. Kai kur 
dalyvauja paukštis ar kišku
tis, ar kitkas. Viskas įsilieja į 
santūriai nuspalvintą fono 
erdvę. Tiksli koloristika. Kaž

kaip norisi paklausti: su 'ko
kia rytietiška legenda yra su
sietos šios muzikuojančios 
mergužėlės? 

A r ū n a s Žilys gimė 1953 m. 
Vilniuje. Apie jo pernai rody
tus paveikslus rašiau Drau
go šeštadieniniame priede. Su 
dabartine 12 kurinių ekspozi
cija jis pratęsia savo mįslingą 
žemiška i-nežemiškų pavidalų 
egzistenciją įvairaus dydžio 
drobėse. Iš kokios geografijos 
yra atkeliavę šie asketiškai 
vienuoliški vyrai? Štai septy
netas jų. maždaug vienodais 
pailgais veidais, raudonomis 
kūginėmis kepurėmis, stovi 
išsirikiavę. Štai vienas su pla
čiabryle skrybėle, laiko apglė
bęs stambų paukštį su labai 
plonu ir ilgu kaklu. Čia rea
listine anatomija negalioja. 
Jos ir nereikia, nes kūrinys 
paklūsta fantazijos estetikai 
ir tai kruopščiai brūkšneliais 
nutapytai erdvei, integraliai 
dalyvaujančiai vaizdinyje. 
Štai paukščių kūną prime
nančiose laivėse jie iškeliauja. 
Na, ir ..Ikaras", su plačiai 
plačiai išskėstomis rankomis 
- sr -nais. siauro trikampio 

į H arytum simbolizuoja 
A. /''•* >• rainų leksmą savo 
vai/ s pasaulyje. Šio kū
rinsi/ dydis 19x54 coliai, kaina 
3.300 dol. 

P r a n a s V i svydas 

KONCERTAVO JAPONAI 

Pernai lapkričio 4 d. Vil
niuje vyko klasikines ir šiuo^ 
laikinės japonų muzikos tradi
ciniams instrumentams koto 
bei shakuhachi koncertas, ku
rį atliko N. Yoshimura ir K. 
Mitsuhashi. Renginį organi
zavo Japonijos fondas. Japoni
jos ambasados informacijos-
kultūros centras. Lietuvos 
Muzikų rėmimo fondas ir Lie
tuvos Menininkų rūmai. 

I'n'iv i ..Duetas". Aliejus. 

Algis Gri*kevičius. „Kiemas". Aliejus. 
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