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Pasaulio lietuvių dainų šventės atgarsiai 

Apdovanoti nusipelniusieji 
Lietuvos kultūros žmonės 

J „Draugo" korespondento Lietuvoje 
Algimanto Antano Naujokaičio 

klausimus atsako Lietuvos liaudies 
kultūros centro ir Pasaulio lietuvių dainų 
šventės direktorius Juozas Mikutavičius 

Pasaulio lietuvių dainų 
šventės dieną Vilniaus Vingio 
parke, trisdešimties tūkstan
čių dainininkų ir keletą kartų 
didesnės klausytojų bei žiūro
vų minios akivaizdoje, Lietu
vos Kultūros ministras Sau
lius Šaltenis, pakilęs į diri
gentų pakylą, paskelbė Lietu
vai ir jos kultūrai nusipelniu
sių žmonių apdovanojimus 
Karaliaus Mindaugo atmini
mo medaliais. Juos nukalė žy
mus dailininkas, tautinės pre
mijos laureatas Petras Rep
šys. 

Dainų šventės dalyvių ir mi
nios katutėmis buvo sutiktas 
ministro pranešimas, kad Ka
raliaus Mindaugo medaliu ap
dovanojamas visiems žinomas 
poetas Kazys Bradūnas. Mini
stras pasakė, kad išeivijoje jo 
parašyti elėrašiiai, įvairiais 
keliais patekę į Lietuvą, tvirti
no tautiečių meile pavergtai 
Tėvynei, pagarbą kovotojams 
už jos laisvę, žadino taurius 
jausmus. Priėmęs apdovano
jimą ir nuoširdžiai už jį pa
dėkojęs, Kazys Bradūnas pa
skaitė minios šiltai priimtą 
savo eilėraštį. 

Tokį pat garbės žymenį — 
Karaliaus Mindaugo medalį 
— ministras įteikė vilniečiui 
profesoriui Povilui Čibirui. 
Lenkų okupuotame krašte lie
tuviškais vakarais, paskaito

mis, spausdintu žodžiu jis ža
dino ir puoselėjo lietuvybe. 

Medalis buvo įteiktas ir 
Punsko krašto lietuviui Juo
zui Vainai, įkūrusiam ir da
bar, sulaukusiam 82 metų, 
vadovaujančiam lietuviškam 
Punsko etnografiniam muzie
jui. 

Už ilgametį ir kruopštų dar
bą rengiant didįjį akademinį 
lietuvių kalbos žodyną medalį 
taip pat pelnė lituanistė Kle-
mentina Vosylytė. 

Apdovanojimas paskirtas ir 
buvusiam Sibiro tremtiniui 
Stasiui Ankevičiui, dar anais, 
sovietiniais laikai« Vinco Ku
dirkos gimtinėje — Paežeriuo
se (Vilkaviškio rajonas) išsau
gojusiam senąją tos istorinės 
sodybos klėtelę, joje įsteigęs ir 
puoselėjęs Lietuvos himno — 
Tautiškos giesmės autoriaus 
muziejų. Stasys Ankevičius 
išsaugojo taip pat Vinco Ku
dirkos asmeninį smuiką, kurio 
vertė neįkainuojama, ypač da
bar, artėjant Lietuvos himno 
(Tautiškos giesmės) sukūrimo 
šimtmečiui. Kadangi pats Sta
sys Ankevičius dėl senyvo am
žiaus ir negalios pats negalėjo 
atvažiuoti į sostinę, medalį 
priėmėjo duktė. 

Algimantas Antanas 
Naujokaitis 

Padėka ir atsisveikinimas 
Kiekvienerių metų vasarą 

viena jos mėnesį Draugo kul
tūrinis priedas neišeina — kar
tais tai būna liepa, kartais 
rugpjūtis. Šiais metais šis, 
rugpjūčio 1 dienos Draugo kul
tūrinio priedo numeris yra pa
skutinis prieš vasaros per
trauką. Tačiau jis taip pat yra 
paskutinis šios redaktorės su
dėtas, todėl šia proga reikia 
turbūt parašyti keletą žodžių. 

Po šešiolikos metų pasitrauk
dama iš šio darbo, noriu nuo
širdžiai padėkoti visiems Drau
go priedo bendradarbiams, ra
šytojams, poetams, literatūros, 
meno ir muzikos kritikams, 
knygų recenzentams ir žur
nalistams, kurių dėka visą tą 
laiką Draugo priedas gyvavo, o 
kartais ir suklestėdavo, pa
vyzdžiui, tuo vieną kartą per 
gyvenimą duotu Lietuvos atgi
mimo ir nepriklausomybės at
kūrimo laiku („Bliss was it at 
that dawn to be alive..."). Ne
mažiau svarbūs buvo ir „Drau

go" darbuotojai — redaktorės, 
rinkėjos, korektorės, admini
stratorės, spaustuvės žmonės. 
Tik jų pasiaukojimu, darbu ir 
rūpesčiu ši keturių puslapių 
Draugo dienraščio savaitinė da
lis galėjo stengtis padaryti nors 
ir kuklų įnašą to, ką mes my
lime ir galbūt už visą ką pasau
lyje labiausiai branginame, dė
lei — Lietuvos gerovei, Lietuvos 
kultūrai, Lietuvos ateičiai. No
rėtųsi pradėti juos vardinti, nes 
jų tarpe yra tiek brangių 
žmonių, su kuriais teko per 
tuos šešiolika metų bendrauti, 
bet reikia nuo to susilaikyti — 
sąrašas pasidarytų labai ilgas, 
ir nenoromis, kas nors būtų 
praleistas. Bendradarbiai ir 
Draugo pagalbininkai žino, kas 
jie yra, tepriima jie nuošir
džiausią padėką ir šilčiausius 
jiems jausmus. Draugo kul
tūrinis priedas vėl pradės eiti 
šių metų rugsėjo mėnesį, po 
Darbo šventės Amerikoje sa
vaitgalio. 

Aušra Liulevičien* 

1998 metų Pasaulio lietuvių dainų 
švente* ženklas 

— Kuo skyrėsi ši praėjusį an
troji Pasaulio lietuvių dainų 

—Kultūros istorikai teigia, 
kad kanklės — bene archaiš
kiausias (seniausias) baltų mu
zikos instrumentas. Ką galėtu
mėte pasakyti apie pirmąjį Dai
nų šventės renginį — kanklių 
muzikos vakarą? 

— Taip, kad kanklės — vie
nas seniausiu muzikos instru
mentų tiesos daug, bet kad ar
chaiškiausias, nenorėčiau sutik
ti, nes dabartinės kanklės nuo 
tradicinių kanklių skiriasi kaip 
diena ir naktis. Jos ganėtinai 
ištobulintos ir jomis galima at
likti sudėtingą muziką. Kita 
vertus, ir pati muzika (su ma
žomis išimtimis) "Skambėkite, 
kanklės" vakare buvo kompozi
torių profesionalų sukurta. Ma
nyčiau, kad tai buvo įsimintinas 
vakaras, kuriame kankliavo 
mokslus baigusios kanklinin
kės, suburtos Linos Naikelie-
nės. J i ir buvo šio vakaro su
manytoja. f 

Ar ne naujiena buvo dainų 
Pasaulio lietuvių dainų šventes direktorius Juozas Mikutavičius 

šventė nuo pirmosios? Repertua- . konkursas „Muzikinis viešbu-
ru.jo atlikimo kokybe, šalių, da- tis>>? Kurios dainininkų grupės 
lyvių skaičiumi ir panašiai? 

— Daug kuo skyrėsi, bet toli 
gražu ne visi tuos skirtumus 
galėjo pastebėti . 

Pirmiausia, po ketverių metų, 
mes patys gerokai pasikeitėme, 
užsienio šalyse gyvenantys lie
tuviai labiau pasitikėjo mūsų 
tarnybomis. Šioje šventėje, kaip 
ir 1994-ųjų metų, dalyvavo 
JAV, Kanados, Argentinos, Aus
tralijos, Vokietijos, Lenkijos, 
Latvijos, Ukrainos, Rusijos Gu
dijos meniniai vienetai. Lygi
nant su 1994 metų šią šventę 
papildė Didžiosios Britanijos, 
Brazilijos, Gruzijos šokėjai ir 
dainininkai. 

Manyčiau, kad menines pro
gramas lyginti yra gana sunku. 
Ir tuometinės, ir šių metų dainų 
šventės programos turtjo vieno
kių ar kitokių privalumų. Iš es
mės tai naujos programos su 
kitokiais užmanymais ir spren
dimais. Pavyzdžiui, Šokių die
nas palyginti neįmanoma visiš
kai lyginti su 1994-ųjų metų 
programa. Tai buvo visiškai 
nauja, teatralizuota programa, 
kokios Lietuvoje dar nebuvo. 
Ansamblių vakaras visa savo 
išraiška skyrėsi nuo praėjusios 
Dainų šventės. Tradiciškiausia, 
mano supratimu, buvo Dainų 
dienos programa, bet ir čia gali
ma surasti daug naujų dalykų. 
Nudžiugino jaunimo dalies pro
grama, jos repertuaras ir labai 
kūrybiškas dirigentų darbas, 
gebėjimas uždegti vaikus, jau
nius, įsiskverbti į jų pasaulį. 

Šiame numeryje: 

Lietuvos kultūrininkų apdovanojimai • Pasaulio lietu
vių dainų šventė • Nuomonės ir pastabos • Jurgio 
Jankaus „Auksinis vabaliukas" • Nijolės Jankutės 
eilėraščiai • AABS konferencija • Knygos 

tapo šio konkurso laureatais? 
Nepamirškite ir chorų konkurso 
nugalėtojų. Ką galite pasakyti 
apie užsienio lietuvių chorus? 

Dainų šventė, dainų konkur
sas „Muzikinis viešbutis" tarpu
savyje labai gražiai dera. Vi
siškai nesvarbu, į kokią formą 
daina yra įvelkama. Daina vi
suomet išliks daina, nes ji yra 
aukštesnė vertybė. 

„Muzikinio viebučio" atsiradi
mas Pasaulio lietuvių dainų 

• šventės programoje buvo ir ne
tikėtai naujas dalykas, ir visais 
atžvilgiais prasmingas. 

Dainų šventės rengėjai visuo
met turi galvoti ne tik apie šios 
puikios tradicijos išlaikymą, bet 
ir jos dėka daromą didžiulę įta
ką žmonėms. Šie abu renginiai 
skirti dainos išaukštinimui, jos 
populiarinimui — jie yra skirti 
žmonėms. Tėvams, vaikams, 
anūkams, močiutėms. Daina pa
deda žmogui gyventi. Tai puiku! 

Man, kaip Pasaulio lietuvių 
dainų šventės direktoriui, malo
nu, kad jauni, talentingi dainos 
kūrėjai buvo apdovanoti Dainų 
šventės medaliu, skirtu Val
stybės atkūrimo 80-mečio jubi
liejui, Dainų švenčių istorijai 
bei Vinco Kudirkos tautiškos 
giesmės sukūrimo 100-mečio ju
biliejui. 

Kitas ne mažiau svarbus — 
Chorų konkursas, kuris baigėsi 
kamerinio choro „Brevis", gie
dančio Šv, Kazimiero bažny
čioje, pergale (vadovas Gintau
tas Venislovas) Antrajame ture 
dar varžėsi Panevėžio moterų 
choras „Volunge" (vadovė Gra 
žiną Viržoniene) ir Klaipėdos 
mišrus choras .Aukuras" (vado
vas Alfonsas Vildžiūnas) 

Kalbėti apie išeivijos chori
nius reikalus, o tuo labiau ver
tinti chorus, yra gana sunku 
Tuo labiau, kad į šią Pasaulio 
lietuvių dainų ?ventę atvažiavo 
maža dalis dainininkų. Gal tik 
Australijos choras buvo pilnos 
sudėties. Manyčiau, kad chorai 

išeivijoje išgyvena tam tikrą 
krizę. 

— Folkloro dieną nuo muzi
kos ir dainų skambėjo visas Se
reikiškių parkas, mūsų senųjų 
pilių aplinka. Bent trumpai 
apibūdinkite folkloro dieną. Ar 
joje dalyvavo lietuviai išeiviai? 
Koks jų įspūdis? 

— Folkloro dienoje buvo pris
tatyta Lietuvos sričių etninės 
(tradicinės) kultūros mozaika 
su audimo, pynimo kalvystės, 
mezgimo ir kitais amatais. Bu
vo parodyta regionų tautinė vir
tuvė. Nacionaliniame muziejuje 
buvo atidaryta taikomojo liau
dies meno paroda. 

Pažintine, bendravimo pras
me, ši diena buvo pati nuošir
džiausia. Manyčiau, kad ir val
stybės prezidentas Valdas Ad
amkus liko patenkintas, apsi
lankęs Sereikiškių parke. Tai 
buvo labai nuoširdus, pagarbus 
jo susitikimas su Folkloro die
nos dalyviais, lankytojais. 

Šioje dienoje dalyvavo dai-

ninkai iš Latvijos, Gruzijos ir 
Australijos. Sunkoka spręsti 
apie kitų žmonių patirtus įspū
džius, bet manau, kad ši diena 
jų atmintyje išliks ilgai. Kaip ir 
pati Dainų šventė. 

— Kokius užsienio lietuvių 
ansamblius išskirtumėte Kainų 
parke vykusiame koncerte ir 
šokėjus — šokių dienoje? Kaip 
įvertintumėt Šokių dienos pro
gramą? 

— Kalnų parko programoje 
dalyvavo tik Lietuvoje veikian
tys dainų ir šokių ansambliai. 
Kiek žinau, kituose šis mūsuose 
gana populiarus žanras ne-
puoselėjamas. Žinoma, išskyrus 
kažkada išeivijoje garsėjusi Mi-
kulskių vadovaujamą Čiurlionio 
ansamblį. 

Šokių dienos programa ne
galėjo apsieiti be tokių puikiu 
išeivijos ansamblių, kaip Toron
to „Gintaras" (vadovaujamo Ri
tos ir Jono Karasiejų), Lemont, 
Illinois, „Spindulio" (vadovauja
mo Rasos Paskocimienės ir Au

dros Lintakienėsj, Melbourne, 
Australijos'•Gintaro" (vadovau
jamo Dalios Antanaitienės) bei 
kitų, gerai paruošusių Šokių 
dienos programą. 

Pati Šokių dienos programa 
buvo gana įspūdinga. Tai nau
jas reiškinys Pasaulio dainų 
švenčių istorijoje. Suprantama, 
vertinimų bus gana įvairių, bet 
tai, kad tokia sudėtinga tema 
buvo įprasminta šokio muzikus 
ir scenografijos pagalba, kad 
buvo išlaikyta stilinga forma — 
tai puiku. Tik analizuodami šią 
bokių šventę galime surast, 
būsimos ar būsimų Šokių die
nos programų kryptį. 

— Įspūdingai skambėjo dai
nos, pučiamųjų orkestrai Vingio 
parke. Girdėjosi nauji, jaunų 
komDozitorių, dirigentų vardai, 
tarp jų irčikagietis Darius Poli 
kaitis. Ką galėtumėte pasakyti 
apie Dainų dieną? 

— Buvo labai spalvnga diena 
su Valstybės dienos renginiais, 
eitynėmis ir programa Vingio 
parko estradoje. Vienokių ar ki
tokių trūkumų buvo, bet svarbi
ausia — ir atlikėjų estradoje, ir 
žiūrovų sektoriuose, visame 
parke tvyrojo gera, pakili nuo
taika. Daina valdo žmonių jaus
mus, veda savais keliais. Dau
gybė dainų su puikiomis me
lodijomis, gerais tekstais kie
kvieną mintyse apvedžiojo kelis 
kartus per mūsų mažytę Lie
tuvą. O vaikams, jaunimui koks 
įspūdis! Visose Dainų šventės 
programose jie susitinka su 
menininkais, iškiliais kultūros 
žmonėmis. 

Suprantama, kad Dainų die
nos programa turėjo ir savų 
trūkumų. Dabar jau aišku, kad 
ne visi kūriniai pasiteisino. 
Ateityje to turime išvengti. 

— Ar lietingos dienos neat
baidė vilniečių lankytis Dainų 
šventės renginiuose? Kiek bilietų 
parduota? Ar šventėje paste
bėjote daug užsieniečių, turistų? 
Ar jau gavote iš užsienio kokių 
žinių, atsiliepimų apie Pasaulio 
Lietuvių Dainų šventę? 

— Manyčiau, kad kiekvienam 
žmogui daug reikšmės turi nu
siteikimas, kitaip tariant, pasi
ruošimas. Kai esi geros, paki
lios nuotaikos, tuomet ir lie
tingas oras nėra toks baisus. Tą 

(Nukelta į 2 psl.) 

Ta ip p ras idė jo Da inų clu-na *«ist i nejf. V' ir i j f in Į»;irko Ram'inn V-«lcti<' • i -k. i 

t > 



Nr. 149(31) —psl. 2 D R A U G A S — M O K S L A S , M E N A S , L I T E R A T Ū R A Šeštadienis, 1998 m. rugpjūčio mėn. 1 d. 

Pasaulio lietuvių dainų šventės atgarsiai 
(Atkelta iš 1 psl.) 

įrodė ir vilniečiai bei Vilniaus 
svečiai savo gausiu renginių 
lankymu. J koncertus ateje su 
pakilia nuotaika, jie daug pris
idėjo prie labai nuoširdžios ir 
dvasingos atmosferos sukūrimo. 
Tą labai gerai įvertino visų pro
gramų kūrėjai. 

Dar nespėjome suskaičiuoti, 
kiek į kokį renginį bilietų par
davėme, bet pagal gautas paja
mas matyti, kad lyginant su 
1994 metais augimas yra žen
klus Kita vertus, kiek žiūrovų 
buvo Kalnų ir Vingio parkuose, 
tiesiog, neįmanoma, nusakyti, 
nes nėra priemonių apsaugoti 
šiuos renginius nuo žmonių, 
plūstančių be bilietų. 

Kad žiūrovų gerokai pa
daugėjo iš užsienio šalyse gyve
nančių lietuvių, kitų tautybių 
turistų sąskaita — tai tiesa. Ir 
tai labai gerai, nes tokius ren
ginius, kaip Pasaulio lietuvių 
dainų šventė, būtina rodyti vi
siems užsieniečiams, tame tar
pe ir lietuviams. Dainų šventės 
pagalba mes galime daug ką 
pasakyti apie savo kraštą, 
kultūrą, istoriją, puoselėjamas 
tradicijas, gyvenimo būdą ir 
kitką. 

— Girdėti — vertinimai yra 
gana palankūs, ir tai paglosto 
kūrėjų savimeilę. 

— Ant Jūsų, Dainų šventės di
rektoriaus, pečių buvo užkrauta 
visa atsakomybė už šio didelio 
ir svarbaus renginio organiza
vimą. Kaip sekėsi, kokias kliūtis 
teko įveikti? Ar jautėte paramą 
iš Prezidento Valdo Adamkaus? 

— Patį Dainų šventės vyksmą 
galima būtų prilyginti galingai 
mašinai. Nemažai reikia padėti 
pastangų, kol ją paleidi, bet kai 

Nuomonės ir pastabos 
Skaitykime ir dalinkimės mintimis 

apie Dievo baudžiamą Lietuvą 

Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus tarp Pasaul io l ietuvių dainų šventės Folklioro dienos dalyvių. 
Ramūno Virkučio nuotrauka 

ji pradeda veikti — sustabdyti 
neįmanoma. 

Žinoma, moralinė parama, iš 
kur ji bebūtų, tai didžiulė pa
spirtis. Tiesiogiai su Prezidentu 
Valdu Adamkumi aptarinėti 
kokius nors Dainų šventės rei
kalus neteko, bet visada jau
čiau, kad prezidentūroje vyrau
ja geroji dvasia. Tą pajutau ben
draudamas su Prezidento aplin
kos žmonėmis. Mes vieni kitus 
supratome iš pusės žodžio. O už 
puikų Dainų švenčių kūrėjų 
priėmimą prezidentūroje esu la
bai dėkingas Prezidentui. Jo 
dėmesingumas kultūros žmo
nėms, šventės rėmėjams, orga
nizatoriams labai gerai nuteikė 
darbui. Žmogus toks padaras, 

kad jam visur ir visada reikia 
dėmesio. 

Neteko įveikti labai rimtų 
kliūčių, galinčių sužlugdyti šią 
didingą kultūros programą, 
kuri vienodai reikšminga tiek 
mums, gyvenantiems Lietuvoje, 
tiek mūsų tautiečiams kitose 
valstybėse. Tačiau abejingumo, 
menko supratimo arba visiško 
nesupratimo Dainų šventės 
reikšmės — kaip dvasinio pa
grindo, vienijančio žmones, bu
vo pakankamai. Matyt, mes jau 
tokia tauta . Susidaro įspūdis, 
kad dar yra pakankamai žmo
nių, kuriems neigti — žymiai 
patogiau, nei teigti. 

— Per Dainų švenčių ruošimą 
nuo pat 1990 metų Jūs ben-

l':is;n:lio lietu 
šventes \cliav 
torius Juozas 

vių dainų 
a pakėlė * 
Mikutnvir 
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ius. 
R a m ū n o Virkučio nuotrauka 

Pasaulio lietuvių dainų Šventės folkloro dieną — Varėnos rajono dainininkai Sere ikiškių parke. 

Ramūno Virkučio nuotrauka 

druujate su kitose šalyse gyve
nančiais ir dirbančiais lietuvių 
meninių vienetų vadovais, daly
viais, kitais kultūros žmonėmis. 
Ką Jums ir Jūsų Kultūros 
centrui duoda šis bendravimas? 

Mūsų — kultūros specialistų 
— bendravimas yra darbinio 
pobūdžio. Mes keičiamės nuo
monėmis apie egzistuojančias 
problemas Temos gana įprastos 
— mėgėjų kūrybos puo
selėjimas, jaunimo auklėjimas, 
švenčių, seminarų, kursų veik
la, žanrų išlikimo problemos ir 
kt. Tai svarbūs dalykai, ne vien 
nuo kultūros žmonių priklau
santys, bet nuo šių temų ati
trūkti nepavyksta. 

Kita bendravimo sritis — tai 
išeivijos meninių vienetų daly
vavimas Pasaulio lietuvių dai
nų švenčių programose. 1990 
metų Dainų šventėje dalyvavo 
tik „Grandinėlė" iš Cleveland'o 
ir dar kelios šokėjų poros iš Ar
gentinos. 1994 ir 1998 metų Pa
saulio lietuvių dainų šventėse 
dalyvavo virš tūkstančio išei
vijos šokėjų ir dainininkų. Daug 
kas pastebi, kad Dainų šventės 
atlieka labai kilnią misiją vieni
jant tautą. 

Užsimezgusi draugystė tarp 
šokių, chorų vadovų, pačių daly
vių leidžia geriau suprasti vie
niems kitus, prisidėti prie kul
tūros tapatumo išsaugojimo. 
Kanadoje, Amerikoje, Australi
joje, Lenkijoje ir kituose kraš
tuose rengiamos dainų, šokių 
šventės yra žmonių subrandin
tos vertybės, saugančios tautinę 
dvasią ir mūsų visų vienybę. 
Tai tartum maži upeliukai įsi-
liejantys į didingą upę. 

Naudodamasis proga, noriu 
Lietuvos liaudies kultūros cen
tro, Dainų švenčių fondo vardu 
nuoširdžiai padėkoti „Rambyno" 
(Omaha, Nebraska, JAV), „Dai
navos" (Philadelphia, Pennsyl-
vania, JAV), „Dainavos" (Čika
ga), Lietuvių operos, Palaimin
tojo Jurgio Matulaičio misijos 
(Lemont, Illinois), „Aušros var
tų" (Hamilton, Ontario, Kana
da) chorams ir dainininkams, o 
taip pat šokių ansambliams 
"Klumpė" 'Wi8Consin, JAV), 
"Grandis" (Čikaga), "Spindulys" 
(Lemont, Illinois), "Žilvinas" 
(Philadelphia), "Sambūris"(Bos
ton), "Gintaras" (Toronto) vado
vams ir veikėjams už jų paau
kotą darbą. 

Atskirai noriu padėkoti vi
siems chorų, šokių vadovams, 
atlikėjams už labai rimtą jų 
požiūrį i pasirinktą veiklos 
sritį, už profesionalų darbą ren
giant Pasaulio lietuvių dainų 
šventės programas. 

Iki pasimatymo Vilniuje 20-
02-aisiais metais! 

Kalbininkas — kalbotyros 
specialistas, neklystantis savo 
parašytuose žodžiuose, profe
sorius Antanas Klimas, nuva
žiavęs į iš komunistinės oku
pacijos išsilaisvinusią Lietu
vą, rado ją: 

„geresnę ir gražesnę (nei jis 
buvo galvojęs): labai geri ke
liai, nėra nė vieno šiaudinio 
stogo, laukai visi ir visur rū
pestingai įdirbti ir apsėti, be
veik visos sodybos tvarkingos, 
apsuptos nemažų sodelių. 
Laukuose ir pievose visur ga
nėsi gražių karvių bandos, 
Lietuvos miestai atrodė gana 
gražiai: švarūs, daug medžių, 
gėlių...Krautuvėse eilių nie
kur nesimatė, jose buvo visko: 
mėsos, kiaušinių, dešrų, duo
nos, įvairių pieno produktų". 

Kaip poezijos mėgėjas, pro
fesorius Klimas galėjo bene 
Mykolo Vaitkaus žodžiais (ku
riuos jis tikrai yra buvęs skai
tęs) reikšti padėką Dievui už 
pavasario gražumą stebuklingą 
ir dosnumą taip gausingą. 

Tačiau, kai profesorius, 
šešis kartus lankęsis Lietu
voje, dabar randa baisiai su
niokotą ir suniekintą Lietuvos 
kaimą, recenzuodamas poeto 
Just ino Marcinkevičiaus poe
zijos knygą Žingsnis, poeto 
dėkojimą už rudeninį saulės 
spindulį ėmėsi nuo skaitytojų 
nuslėpti, išreikšdamas ne
pasitenkinimą, kodėl poetas jį 
(tą eilėraštį) knygon įkišo. 
Betgi Draugo redakcija, ne
norėdama skaitytojų apvilti, 
eilėraštį su pluoštu kitų iš
spausdino įkandin Klimo re
cenzijos. 

P.S. Pridedu atšvaitus: 
1. Profesoriaus Antano Kli

mo „Keleivio pastabos: žydin
čioje pavasario Lietuvoje" iš 
Tėviškės žiburių (1991.7.23, 
Nr. 30); 

2. Antano Klimo „Graudus 
atsisveikinimas su tėviške" 
{Draugas, 1998 m. birželio 27 
d. Nr. 125) su pluoštu Justino 
Marcinkevičiaus eilėraščių. 

3. Literatūros mokslininko 
ir kritiko Vytauto Kubiliaus 
straipsnis „Lietuvos inteligen
tija posovietinėje erdvėje", 
spausdintas Draugo priede 
kartu su profesoriaus Antano 
Klimo recenzija Justino Mar
cinkevičiaus knygos Žingsnis. 

Kam tik šis straipsnių rin
kinys pateks į . rankas, na-
grinėkite visi, bandydami su
rasti už ką Lietuva yra Dievo 
baudžiama. 

AA. Simmons 
Chicago , Illinois 
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Ričardo Šileikos nuotraukos 

Šokių diena Vilniaus Žalgirio stadione. 
KHNIUIIO Virkučio nuotrauka 
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Iš auksinės plunksnos 
Auksinis vabaliukas" 

NIJOLE JANKUTE 

Yra toks senas kupiškė-
niškas žodis — ūturoti, t.y. il
gai, ramiai ką nors pasakoti, 
pasišnekant su klausytojais. 
Tamsūs rudens vakarai, kai už 
langų striūbauja vėjas, tašky
damas pirmąjį drėblių, šiltoj 
troboj prie žibalinės verpiant, 
pančius vejant, kojines adant 
būdavo geriausia pasiūturoti. 

Užustalėj pasakorius sekdavo 
pasakas, būtas ir nebūtas istori
jas. Vaikai ant pečiaus, tylūs 
kaip pelės po šluota, klausyda
vo, o suaugusieji protarpiais 
įsijungdavo į pasakojimo srau
tą, pridėdami savo komentarus. 
Ir taip visi ūturodavo, kol lem
pa, degalui nusekus, imdavo 
blūsčiot... 

Šis, labai tolimoje praeityje 
nuskendusios, ūturonės vaizdas 
vėl išnyra, skaitant 1997 metais 
Vilniuje puošniai išleistą Jurgio 
Jankaus Auksinį vabaliuką. 

Kad Jankus yra mūsų pasa
korius „par excellence", įrodinėt 
nereikia. Pradedant jo pirmąja 
knyga Egzaminai, keliaujant 
per nepakartojamų Naktis ant 
morų ar „Velnio bala" puslapi
us, Jankaus — pasakotojo ta
lentas patraukia, užburia ir pri
riša. 

Bet Jankus pasakoja ne tik 
suaugusiems. Nemažai knygų 
autorius parašė vaikams. Kas iš 
mūsų, viduramžių, nesižavėjo 
Vientautų berniukais, Po raga
nos kirviu, Pirmuoju rūpesčiu? 
Todėl dvigubai malonu, kad 
Lietuva pagerbė Šį rašytoją-
korifėjų, išleisdama jo pasakų 
rinkinį. 

Auksinį vabaliuką sudaro 15 
įvairiais laikotarpiais parašytų 
pasakų. Penkios jų, mums Vo
kietijoje augusiems, pažįsta
mos iš laukto ir mylėto pokario 
laikraštėlio vaikams Saulutė, 
kitos jau sukurtos Amerikos pa
dangėje. Kaip autorius sako, 
„tėvai neturėjo ką sekt augan
tiems vaikams, prašydavo ma-

Jurgis Jankus 

nęs, ir aš šį tą parašydavau". 
Keturios gi pasakos išspaus
dintos pirmą kartą iš rank
raščių. 

Ankstyvosios Jankaus pasa
kos labai artimos tautosakai. Jo 
kvaili, žmogaus apgaudinėjami 
velniai, jo raganos, kvailiai, 
medkirčiai ir elgetos — tai se
nojo Lietuvos kaimo, miškų ir 
užburtų balų gyventojai. Jų 
idėjos ir motyvai — istorijoje 
nuskendusio romantiškojo so-

Vytauto Maželio nuotrauka 

džiaus, kur realybė ir pasaka 
lengvai ir įtikimai persipindavo. 
šios pasakos, tikrosios ūturonių 
šnekos; nukreiptos labiau į sua
ugusiųjų auditoriją. Šiais lai
kais tokios pasakos žavi pasak
otojo sugebėjimu ir domina 
kūrybingai pasiekta liaudies 
minties ir rašytojo talento sin
teze. 

Vėlesnės Jankaus pasakos, 
kaip, pavyzdžiui, titulinė „Auk
sinis vabaliukas", jau turi 

mažai tautosakinių bruožų. Jos 
taikytos vaikiokai auditorijai, 
todėl ir pagrindiniai veikėjai — 
vaikai bei suasmeninti jų 
žaislai. Pasakos švelniai didak
tinės: ir realios kasdienybės vai
kai, ir jų fantastiški (kalbantys, 
judantys, galvojantys) žaislai 
siekia Gėrio, kovoja su Blogiu, jį 
arba pergudraudami, arba sto
dami atviron kovon. 

Pasakų veiksmas, ar tai pras
idėjęs trobelėje, ar tai kamba
ryje, miške ar lauke, greit nu
rieda į nuostabias fantazijos ša
lis: ežero dugną, ąžuolo kelmą, 
žaislų dirbtuvę, padangių debe
sis. 

Čia rašytojas-pasakorius at
siskleidžia savo pamėgtame ele
mente. Jis pasakoja su meile, 
viską kreipdamas į laimingą pa
baigą. Čia visur ir visada laimi 
Gėris. 

Jankaus žodingumas — kita 
gero pasakoriaus savybė. Kiek 
tose pasakose žodžių, žodelių, 
žodelyčių! Kiek žavių mažy
binių daiktavardžio formų! Gai
la tik, kad jau reti išeivijos vai
kai galės juos perprasti ir jų 
skambesiu džiaugtis. Lietuvos 
vaikams šios pasakos bus žy
miai artimesnės. 

Apie Auksinį vabaliuką kal
bant, būtų nuodėmė tylėt apie 
iliustracijas. Kiekviena jų — pa
saka pasakoje. Spalvomis ilius-
tracijos neperkrautos — tik ru
giagėlės melsvumas ir šviesaus 
šokolado rusvumas. Bet, o, kaip 
jos kalba! Nuo usoto dėdės 
viršelyje (ant jo kepures telpa 
visas bažnytkaimis!) iki didžia
akės pelėdos nešančios meš
kiuką Žaliuką pas sergančią Al
dutę, nuo katino Murkso, 
lošiančio kortomis su kiškiu 
Veidrodėliu, iki mažiausių už
sklandų (kiekviena jų gali būt 
atskira iliustracija), dailininkė 
Diana Radavičiutė šioms pasa
koms davė karališką drabužį. 

Auksinį vabaliuką užverčiant, 
negali nesistebėti, kaip, mes lie
tuviai, esame palaiminti kū
rybingais menininkais visose 
meno srityse. Menininkais, kaip 
rašytojas Jurgis Jankus, iš ku
rio „90-metės plunksnos" tebe-
plaukia brangusis lietuviškas 
žodis. 

Nijolė 
KELIONE 

Ta šviesioji — tai Alpha Centauri, 
Sako bendrakeleivis. Jis astronomas. 
Apačioj— ramus vandenynas. 
Dar esu tavoj paralelėj. 

Visgi didelė Žemė.... 
Bet aš vėl pas tave, 
Kaip vaiduoklis sėdžiu ant laiptų 
Ir žiūriu į Alpha Centauri. 

Tartum durklas saulė į veidą -
Rytas kitoj pusėje Žemės. 
O aš ginčijuos su astronomu, 
Kad mintis greitesnė už šviesą. 

Nijole Jankutė Užubalienė 
Onos Pajėdaitės nuotrauka 

ILGESIO PAMOKOS 

Dvi suglaustos kėdės antgonkų 
Dar girgžda — sudie/ 
O tu jau toli... 
Tiktai kvepalų aromatas, 
Neišgerta kava 
Ir laikrodžio greitos rodyklės. 
Pavartyti vaikystės albumai, 
Nuskintas erškėtrožės žiedas... 

Taip mažai tekalbėta, 
Dar mažiau pasakyta. 
Tolis tartum pūkai sugeria žodžius. 
Tik sudrėksta veidai, 
Tik paglostomos rankos. 

Vėl iš pradžių laukimas, 
Kalendoriuj dienų užbraukimas.... 
Su ilgesiu dar neišmokau gyventi. 

Diena kaip medis — kiekvienoj šakoj 
Lyg paukščiai valandos sutūpę. 
Sugaudęs laikrodžio dėžuten apvalion 
Jas vakaras nukrės į upę. 

Ir gaila bus to medžio, tos dienos, 
Kuriai tiek valandų giedojo! 
Naktis ateis rami, sustos, 
Kaip ta širdis, kur abejojo... 

ATRADIMAS 

Žilvičio žalios šakos dega 
Vandens atošvaistų liepsnom. 
Ir kaip nesudega tas medis, 
Apkritęs žiežirbom karštom! 

Einu artyn basa kaip Mozė — 
ar tu čia, Viešpatie, esi? 
Širdis mana tave parodė 
Vandens ir oro spindesy... 

AABS konferencija Bloomington, Indiana 
RAMUNĖ KUBILIŪTĖ 

Šešioliktoji baltistikos konfe
rencija vyko birželio 19-21 die
nomis Indiana universitete, 
Bloomington, Indianoje. Konfe
rencijos rengėjai, Association 
for the Advancement of Baltic 
Studies (AABS). Konferencija 
gvildeno baltiškas temas ir reik
alus iš tarptautinės perspekty
vos ("Baltic Issues in Interna
tional Perspectives"). Maždaug 
270 dalyvių iš viso pasaulio pri
statė 120 temų, dalyvavo simpo
ziumuose, diskusijose. Dalyviai 
suplaukė iš Lietuvos, Latvijos, 
Estijos, JAV, Kanados, Meksi
kos, Islandijos, Švedijos, Aus
tralijos, Vokietijos, Anglijos, 
Prancūzijos. Sesijos paskirsty
tos įvairiomis temomis — istori
ja, politiniai mokslai, ekonomi
ka, geografija, kulto ra ir esteti
ka, literatūra, lingvistika. Kaip 
paprastai, šioje konferencijoje 
vyko ir studentų darbų sekcija, 
nes AABS stipendijomis remia 
įvairių sričių studentų magis
tro, daktarato ir šiaip projektų 
rezultatų pristatymus konferen
cijose. Pranešimai ir pokalbiai 
beveik be išimties vyko anglų 
kalba. 

Kelios sesijos vyko tuo pačiu 
metu, tai reikėjo pasirinkti, ku
rioje sesijoje dalyvauti ir kurių 
kalbėtojų klausyti. Kai kuriais 
atvejais, kaip ir praeityje, kon
ferencijų sekcijų priimti ir pro
gramoje įrašytieji nepasirodė 
Bloomington'e. Kai kuriais at-

Ona Lipeikaitė 
Ievos Naginskaitės portretas, 1963 

I i parodos Lietuvos dailininkų 
sąjungos suvažiavime Siu. metu 
pavasari Vilniuje 

vėjais jų paruoštus pranešimus 
skaitė kiti. 

Konferencijos žiupsneliai 

Estetikos, kultūros ir komuni
kacijos sekcijoje buvo progų iš
girsti pranešimų ir dalyvauti 
apvalaus stalo diskusijose. Teko 
išgirsti apie folkloristų sunku
mus sovietų okupacijos laikais. 
Bandoma prisiminti ištremtųjų 
rolę istorijos raidoje Šiuo metu 

Lietuvoje galvojama Rumšiškė
se statyti Sibiran išvežtųjų na
mus, o taip pat ir Scranton, 
Pennsylvania JAV lietuvių na
mus. Lietuvos kryžkelių kryžiai 
turėjo estetinę ir politinę jėga. 
Sesijoje apie šių naujų nepri
klausomybės laikų identiteto 
klausimus buvo kalbama apie 
Anglijos išeivius, apie jaunosios 
kartos latves kanadietes, apie 
turizmą keliuose Estijos istori
jos etapuose, ir apie folkloro fes
tivalių rolę Latvijoje, Estijoje ir 
Lietuvoje. 

Literatūros sesijos šioje kon
ferencijoje buvo šiek tiek ma
žesnės, negu praeityje. Jose šį 
kartą buvo įpinta ir prisimi
nimų Cnarratives") populiarėji-
mas — Sibiro tremtinių prisimi
nimai, Antrojo Pasaulinio karo 
pabėgėlių prisiminimai. Vyravo 
moterų memuarų ir prisimi
nimų pristatymai, bet romanų 
analizės buvo įvairesnės. Lietu
vos Dalios Grinkevičiūtės pri
siminimai buvo pristatyti ir 
Gavelio romanas buvo analizuo
tas. 

Istorijos sesijose šį kartą buvo 
gvildenamos Antrojo Pasaulinio 
karo laikotarpis — Vokietįa, 
naciai, ir lenkai Vilniuje. Vidur
amžių istorija, pilietybė ir ma
žumos taip pat buvo diskutuoja
mos. Didelio dėmesio gavo Is
landijos akademikas, kuris iš
analizavo savo krašto paramą 
Baltijos valstybių laisvės sie
kiams pasaulinės diplomatijos 
sluoksniuose 1990-91 metais. 

Politinių mokslų sekcijoje bu

vo gvildenama Baltijos valsty
bių saugumas, rusų integracija 
Estijoje per šeštadienines mo
kyklas, slaptosios policijos ar
chyvai Baltijos valstybėse, pilie
tybė, tautinių mažumų, etninio 
identiteto klausimai. 

Prekybos sesijoje diskutuoja
ma nauja studentų karta Balti
jos šalyse, įmonių nuomonės 
apie investavimą Baltijos vals
tybėse. Buvo apibūdinta ap
klausa, kurioje išaiškėjo, kokios 
Skandinavijos bendrovės yra 
įsikūrusios kuriuose kraštuose, 
kokius sunkumus ir ateities 
perspektyvas jos mato. 

Demokratijos reformos sesi
jose gvildenami aptarnavimo 
kadrai (ypač Lietuvoje), teisės 
sistemos tradicijos Estijoje, ir 
pavyzdžiai, kaip dar kol kas pol
icijos laboratorijos nesilaiko pa
saulinių kokybes patikrinimo 
standartų ir darbuotojų kvalifi
kacijos paruošimo. 

Vyko lingvistikos ir studentų 
sekcijos. Kai kurie pristatymai 
lyg gal ir netiko tose apiben
drintose sesijose, kuriose jie at
sirado. Pavyzdžiui, įdomu buvo 
užtikti istorijos sesijoje išgirsti 
pristatymą apie latvių dainų 
simbolizmą įrodant užverbavi-

i mą, pažiūras į dvarų šeiminin-
• kus. 

Kai kurie pristatymai apie šių 
dienų gyvenimą ir rezultatus 
savo realizmu privertė tikrai 
pagalvoti. Viename pristatyme 
apibudinami Angtijos pensįjos 
amžiaus pabaltiecių pasisaky
mai, kaip jie priimami griže į 

gimtuosius kraštus — tai jau ne 
jų namai. Viename pristatyme 
apie moterų sveikatos priežiūrą 
Latvijoje buvo įrodyta, kad pa
žangos dar reikia. Sveikatos 
darbuotojai kai kuriose kliniko
se dar negerbia savo pacienčių, 

moterys dalinasi savo skau
džiais pergyvenimais gimdant 
savo vaikus. Kitame pristatyme 
teko girdėti apie užsienio ben
droves, kurios nori gyvuoti Bal
tijos valstybėse. Jos patyrė, kad 
reikia išmokti, kam pataikauti 

Gintaras Martinionis 
I^du valgytoja. 1992 
100x90 cm 

U parodos Lietuvos dailininku sąjungos suvažiavime siu metu pavasari 
Vilniuje 

(pavyzdžiui mafijai). Jos jau
tresnės Baltijos kraštų valdžių 
finansiniams patikrinimams, 
nes seka tarptautinius sąskai
tybos standartus ir rečiau veda 
dviejų buhalterijos knygų siste
mas. Jeigu nori toliau gyvuoti, 
užmoka joms užmestus mokes
čius ir dažnai turi persiorientu
oti keičiantis įstatymams, kurie 
jas vargina. Diskusijos kilo sesi
joje, kur buvo apibūdintas bu
vusiųjų slaptosios policijos 
(KGB) archyvų bei senų partijų 
atstovų likimas po visą rytinę ir 
centrinę Europą. Archyvų išga
benimas, išlaikymas, likvidavi
mas ir prieinamumas pavei
kia valdančius sluoksnius, kraš
to reformas ir savarankiškumą, 
senosios tvarkos ar naujos įves
dinimą, krašto ekonominę at
eitą. Pagaliau, dar kitame pris
tatyme įdomu akademiškai pa
tirti mūsų Baltijos kraštų turiz
mo veidą ir tikslus, atsižvel
giant į politinių etapų įtaką. 
Naudojant Estijos pavyzdį — 
kaip 1930 ar dabar apibūdi
nama Estija būsimiems turis
tams? Ar ją dabar pristatyti 
kaip baltų kraštą, kaip vidur
amžių istorijos palikuonį, Rusi
jos įtakos paveldėjantį kraštą, 
ar kaip natūralų kraštą, kurio 
ekologija, gamta ir kaimai tu
ristams gali būti patrauklūs9 

Kiti konferencijos 
momentai 

Literatūros vakaras atšventė 
AABS trisdešimtąjį gimtadieni. 
Prieš programą — susipažinimo 
vakaras, kurio metu valgėme ir 
klausėmės senų latvių muzikos 

(Nukelta į 4 psl.) 
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• GERVĖČIŲ PASAKOS Vil
nius: Lietuvių literatūros u- tauto
sakos institutas. 1997 Parengė 
Adele Seselskytė. 566 puslapiai 
Tiražas - 1500 egzempliorių. 

Ši graži, ambicingos apimties 
knyga yra skiriama šviesiam 
Norberto Vėliaus atminimui. 
Adelės Seselskytes pratarmę 
skaitant paaiškėja, kokią cen
trinę rolę Norbertas Vėlius tu
rėjo Gervėčių tautosakos tyrinė
jime. 1970 m. birželio 1-14 d. 
Lietuvių kalbos ir literatūros 
institutas kartu su Baltarusijos 
menotyros, etnografijos ir folk
loro institutu surengė tautosa
kos ekspediciją į Gervėčių apy
linkę (ji yra Baltarusijoje, Gar
dino srityje, Astravo rajone). 
Ekspedicijai vadovavo Norber
tas Vėlius. Užrašyta 4,386 įvai
rių lietuvių tautosakos žanrų 
kūriniai, sudaryta 13 stambių 
tautosakos rinkinių, kuriuose 
yra 419 pasakų. Tų pačių metų 
rugpjūčio 2-8 dienomis Norber
tas Vėlius vadovavo Paminklų 
apsaugos ir kraštotyros draugi
jos Vilniaus miesto skyriaus ek
spedicijai į Gervėčių apylinkes. 
Tais pačiais metais kraštotyri
ninkų ekspedicijoje dalyvavo ir 
Lietuvos konservatorijos dėsty
tojai bei studentai. Jų sudary
tuose aštuoniuose rinkiniuose 
be liaudies dainų randame ir 
nemažai pasakų, daugiausia su 
dainuojamaisiais intarpais. 

1992 m. liepos 15-25 d. tauto
saką Gervėčių apylinkės kai
muose rinko Panevėžio 12-osios 
vidurinės mokyklos mokiniai. 
Ekspedicijai vadovavo mokytoja 
Irena Savickienė, o kartu kelia
vo ir jauniesiems rinkėjams pa
tarė Lietuvių literatūros ir tau
tosakos instituto vyresnioji 
mokslinė bendradarbė Adelė 
Seselskytė. Įdomu, kad jos su
darytame ekspedicijos rinkinyje 
yra penkios pasakos, užrašytos 
iš tų pačių pateikėjų kaip 
prieš 23 metus. Vėlesnieji jų pa
pasakoti tekstai aiškiai rodo pa
sakas nykstant. 

Visa Gervėčių apylinkėje su
rinkta lietuvių tautosaka saugo
ma Lietuvių literatūros ir tau
tosakos insituto ir Muzikos aka
demijos rankraštynų fonduose. 
Tuose rankraštiniuose rinki
niuose yra per 660 pasakų. 

Leidiniu "Gervėčių pasakos" 
siekiama supažindinti etnolo
gus, istorikus, kalbininkus, kitų 
sričių specialistus ir skaitytojus 
su apylinkės pasakų tradicija, 
jos žanrų įvairove, kūrinių turi 
nio ir formos savitumais, archa
jiška vietine tarme. Knygą su
daro 194 kūriniai. 

Pasakos suskirstytos geografi
niu principu: pateikiama pagal 
kaimus. Pradedama tais, ku
riuose daugiausia užrašyta 
tekstų. Leidinio skyriai turi ati
tinkamų Gervėčių kaimų pava
dinimus. Skyriuose kūriniai 
grupuojami pagal pateikėjus. 

Leidinys yra mokslinis, tad 
stengiamasi jame išlaikyti teks
tų autentiškumą, jų užrašymo 
tikslumą. Medžiaga pateikta re
miantis archyvų rankraščiais, 
išlaikant rytų aukštaičių vil
niškių (arba rytų dzūkui pie
tinės dalies tarmei būdingos 
leksikos, morfologijos ir sin
taksės formas, fonetikos ypa
tybes. Visų gervėtiškių kalba 
dėl ilgus dešimtmečius truku
sios izoliacijos smarkiai paveik
ta vietinių gudų (baltarusiui 
tarmės, rečiau - lietuvių ben
drines kalbos. Tad ir pasakotojų 
kalboje daug slavizmų. Jie aiš
kinami žodynėlyje, kuri sudarė 
Adele Seselskytė ir Aloyzas Vi
dugiris. Pasakų dainuojamųjų 
intarpų melodijas parengė Ži
vile Ramoškaite Sverdioliene 
Puošnų viršelj apipavidalino 
dailininke Ramune Veliuviene. 

• Albertas Ju ika . MAŽOSIOS 
LIETUVOS RAŽVY^TA XVT XX 
AMŽIUJE. Mažosios Lietuvos fon 
,-< XVI Pirt.r.v-- K'i.1W<i.i K: ; I ; ; .P 

dos universiteto leidykla, 1997. Re
dagavo Albinas Drukteinis. Daili
ninkas Algis Kliševičius. 782 pusla
piai. Tiražas - 650 egzempliorių. 

Knygoje apžvelgiama Mažo
sios Lietuvos Bažnyčios iki mū
sų dienų. Primenamos lietuvi
ninkų genties susiformavimo, 
liuteronybės priėmimo aplinky
bės, charakterizuojama religinė 
literatūra, 162 parapijų dvasi
ninkų pastoracinė kultūrinė 
veikla, pastangos išsaugoti gim
tąją kalbą. 

i i^ i i i l š iU 

Pratarmėje autorius komen
tuoja vokiečių istorikų darbus: 
'"Mažosios Lietuvos evangelikų 
liuteronų Bažnyčios raidą įvai
riu laiku yra nagrinėję vokiečiai 
Danielius Heinrichas Arnoldt-
as, Alfredas Boetticheris, Aga-
thonas Harnochas, Christopho-
ras Hartknochas, Wilhelmas 
Hubatschas. Franzas Tetzneris, 
lietuviai Kristupas Gydaitis, 
Vilius Gaigalaitis, Bronius Kvi
klys ir kt. Užfiksavę parapijų 
steigimo, maldos namų statybos 
datas, čia dirbusių dvasininkų 
pavardes bei reikšmingiausius 
bendruomenių dvasinio gyveni
mo įvykius, jie atliko labai 
reikšmingą darbą: gentis turi 
žinoti savo praeitį, savo nueitąjį 
kelią. Deja, vokiečių istorikai, 
religijos veikėjai <o kaip tik jie 
paliko išsamiausius darbus! 
maža dėmesio teskyTė lietuviš
kųjų bendruomenių gyvenimui. 
Kaip čia neprisiminti Vydūno 
žodžių: 'Nežvelki į Tėvynę sve
timųjų akimis jie peikia, kas 
ne jų'. Mums labai svarbu įver
tinti Mažosios Lietuvos lietuvi
ninkų pastangas išsaugoti gim 

tąją kalbą, nustatyti, kurią 
Klaipėdos, Tilžės, Ragainės, Įs-
ruties apygardose įkurtųjų liu
teroniškųjų parapijų dalį suda
rė lietuviškosios bendruome
nės, kas per ilgus šimtmečius 
padėjo jiems išsaugoti tautinę 
savastį, kaip ilgainiui kito, ma
žėjo čia senųjų šio krašto gyven
tojų skaičius. Kita esminė iš
vardytųjų autorių bėda — jų 
nagrinėjamas laikotarpis bai
giasi XTX šimtmečiu. O juk re
liginis gyvenimas nenutrūko ne 
tik tarpukario metais, bet ir po 
Antrojo pasaulinio karo. Sovie
tinio genocido laikotarpiu vi
soms konfesijoms buvo sunku, 
bet keliakart sunkiau negau
siai, kvalifikuotų dvasininkų 
netekusiai Evangeliškajai ben
druomenei. Neturi būti pa
miršta ši be galo sunki, alinanti 
liuteroniškosios Bažnyčios kova 
už teisę išlikti!" 

Autorius paaiškina, kaip kny
ga sutvarkyta: "Pirmasis sky
rius — 'Mažosios Lietuvos susi
darymas' primena lietuvininkų, 
savitos etninės žmonių bendri
jos, susiformavimo aplinkybes. 
Be šių žinių būtų sunku suvokti 
liuteroniškosios Bažnyčios plė
totę šiame krašte. II-VIII sky
riuose apžvelgiama parapijų 
steigimo, bažnyčių statybos se
ka, dvasininkų rengimas, reli
ginė literatūra. Pastarajai skir
ta itin daug dėmesio: Mažoji 
Lietuva — knygos, spausdinto 
žodžio lopšys. Liuteroniškoji 
Bažnyčia neįsivaizduojama ir 
be surinkimininkų veiklos. Na
grinėjant ją, stengtasi įžvelgti 
pietizmo specifiką Mažojoje Lie
tuvoje, ateinančioms kartoms 
išsaugoti žymiausių surinkimi-
ninkų-sakytojų atminimą. To
lesniuose skyriuose pasakojama 
apie pastoracinę Bažnyčios 
veiklą tragiškiausiu šio krašto 
istorijos — Antrojo pasaulinio 
karo bei pokario — laikotarpiu 
Antrąją knygos dalį sudaro 
Mažosios Lietuvos parapijų is
torijos. Plačiau ar siauriau 
apibūdinta 162-jų bendruome 
nių raida, čia dirbę dvasininkai, 
jų įnašas į krašto dvasine kul 
turą." 

• Bronė Lukauskaitc. PO RA
SOJANČIŲ MEDŽIU. Kaunas 
Atmintis. 1997 Iliustracijos Ignes 
Gngaliunaitės 96 puslapiai Tira
žas - 500 egzempliorių 

Eilėraščių rinkinys padalin-
t a s | k e t u r i a s da l i s O l ū k e s t i s VepStienos 

tikras, Ledonešis, Sugrėbkit 
lapkričius, Nakties gomury. 
Kiekvienas skyrius įvedamas 
dailininkės piešiniu. Autorė 
įstengia naudoti senąją dainų 
kalbą labai aktualiom dabarties 
temom (53 puslapyje): 

Gydo — pragydo 
laukas ir kryžius, 
svetur atgulą, 
namo sugrįžę. 

Sėdo — susėdo 
už balto stalo, 
nuplovė gėdą. 
atgavo amą. 

Lijo — prilijo 
dalybų švino... 
Saugok, žalteli, 
žemę — žemyną. 

• Aleksandras Vitkus. LIETU
VOS ISTORIJOS CHRONOLO
GIJA. Kaunas: Varpas, 1996. Dai
lininkas G. Pempe. 344 puslapiai. 
Tiražas - 5,000 egzempliorių. 

Leidėjų santrauka sako: ši 
knyga apima įvykius nuo pir
mųjų gyventojų pasirodymo Lie
tuvos teritorijoje iki 1795 metų, 
kai Lietuvos Didžioji kuni
gaikštystė buvo įjungta į Rusi
jos imperijos sudėtį. Tai paran
kinė knyga istorikams, istorijos 
mokytojams, visiems, kurie nea
bejingi savo tautos kultūrai. 

Autorius apie save taip rašo: 
"Gimiau 1946 metais Kaune. 
Baigiau Kauno medicinos insti
tutą (dabar akademija). Čia ir 
dirbu docentu. Tėvas yra išlei
dęs kelias knygas istorine tema
tika. Tai sudomino ir mane. 
Daug istorinių straipsnių esu 
paskelbęs žurnale 'Mokslas ir 
gyvenimas', laikraštyje 'Voruta' 
ir kt. Ši knyga taip pat gimė iš 
meilės Lietuvos nepartojamai 
istorijai. Tikiu, kad ji sudomins 
bendrojo lavinimo moksleivius, 
akademinį jaunimą, istorikus." 

Juozas Skomskis "Dienoje" 
rašo, kad Aleksandrui Vitkui 
buvusi lemtinga viena išvyka į 
Vengriją, kurios metu į jo ran
kas pakliuvo medžiaga apie tai, 
kaip jogailaičiai buvo įrašyti į 
Vengrijos karaliaus karūną. Tai 
buvo 1992 metais. O praėjusiais 
metais "Skomanto" leidyklos 
nuotykių knygų konkurse jis 
laimėjo antrąją premiją už 
"Saulės mūšį", kurį ši leidykla 
dar ketina išleisti. Pasak jo, 
daug medikų turi pomėgius — 
kas kuria eilėraščius, muziką, 
kas tapo, o jis savo gyvenimą 
paskyrė istorijai. Lietuva, nors 
būdama turtinga įvykių, tačiau 
iki šiolei neturėjo vientiso jų 
išdėstymo 'chronologijos). Pasi
taiko, kad įvairių autorių pa
rašytose knygose, vadovėliuose 
nurodomos skirtingos datos, 
dažnai visai nenurodomi šalti
niai. Todėl Aleksandras Vitkus 
iškėlė sau tikslą — sudaryti tą 
įvykių chronologiją, kuri būtų 
kaip Lietuvos istorijos įvykių 
bei datų enciklopedija, prieina
ma visiems. 

• AJfon«as Nyka-Niliūna*. 
DIENORAŠČIO F R A G M E N T A I 
1938-1970. Chicaeo Algimanto 
Markaus Knvi: 4 l « d i m n Fondas . 
1998 Apipavirt i l in imas H p n n e t o s 

' puslapiai T i r ažas 

- 600 egzempliorių. 

Gyvo žmogaus dienoraščių at
spausdinimas surištas su aiškia 
dilema. Šią dilemą autorius 
bando išspręsti pastaba knygos 
pradžioje: "Skelbiamieji dieno
raščio fragmentai (išskyrus dėl 
tam tikrų priežasčių praleistus 
įrašus arba jų dalis) yra ne 
atranka, bet visa, kas iš liečia
mojo laikotarpio išliko." Skaity
tojas elegantiškai perspėjamas: 
spausdinami tekstai yra nepil
ni. Ta pastaba literatūrines kū
rinio vertės nesumažina, bet 
perspėja skaitytojo knygą nelai
kyti istoriniu dokumentu. Atei
ties istorikų vardu reikia melsti 
autoriaus, kad dienoraščius ati
duotų archyvui saugoti, o mes 
galime skonėtis šiais, kad ir ne
pilnais, bet su autoriaus dabar
tinėmis pastabomis taikliai ko
mentuotais tekstais. Pavyz
džiui, 75-ame puslapyje, ku
riame stebisi 1944 metų jaunu 
savimi, kuris per daug negal
vodamas apie galimas pasėkas 
rašo apie konspiracinę veiklą 
kaip dramos kritikas apie blo
gai sukirptą scenos veikalą. 

Kai kurie dienoraščio įrašai 
yra atbaigtos istorijos. Štai vie
nas iš jų, 1944 metų vasarą: 

Liepos 16 
Naktį I prieš užmiegant 

Tuoj po vidudienio iš Jonavos 
pusės sovietų artilerija ėmė 
apšaudyti Kauno aerodromą. 
Galėjai sekti netoliese prašvil
piančių sviedinių evoliuciją iki 
jų sprogimo Aleksote. Prieš pat 
vakarą kanonada netikėtai nu
tilo, ir ją netrukus pakeitė tai
kingas vasaros nakties koncer
tas. Apie vienuoliktą ka»kn« 
pasibeldė į langą. Nuėjau pažiū
rėti. Lauke stovėjo vokiečių ka
reivis, kokių dvidešimties metų 
šviesiaplaukis jaunuolis su šau
tuvu per petį ir lūpine armo
nikėle rankose. Jis mandagiai 
atsiprašė už sutrukdymą. Pasi
jutęs be galo vienišas ir norėjęs 
su kuo nors pasikalbėti. Jis dar 
kartą atsiprašąs. Kareivio vie
natvė dažnai pasidaranti nebe
pakeliama. Kalbėdamas kartas 
nuo karto vis papūsdavo į armo
nikėlę. Tik gerokai po vidur
nakčio, atsiminęs, kad turi pri
sistatyti į savo dalinį, atsisvei
kino ir dingo tamsoje. 

Bandysiu užmigti. 

• Algirdas Ažubalis. MATE
MATIKA LIETUVIŠKOJE MO
KYKLOJE (XTX A. PR. - 1940 
M.). Habilitacinis darbas socialinių 
mokslų (edukologijos) habilituoto 
daktaro laipsniui įgyti. Vilnius: Vil
niaus Technikos Universitetas, 
1995. 96 puslapiai. 

Kukli, bet įdomi, maža kny
gutė apie tai, kaip Lietuvoje 
vystėsi matematikos pedagogi
ka. Autorius mato keturis eta
pus. 

Pirmajame (iki 1864 m.) para
pinėse mokyklose bei bakalori-
jose mokyta skaityti, kai kur ir 
rašyti lietuviškai. Pasirodė ne
maža elementorių. Tačiau ne
pavyko išleisti lietuviško arit
metikos vadovėlio (nors buvo 
parengti du), nes Vilniaus švie
timo apygardoje susibūrę nuo
seklieji Edukacinės komisijos 
tradicijų tęsėjai lenkų šovinis
tai, sutikdami, kad lietuviški 
elementoriai reikalingi, kitus 
dalykus reikalavo mokyti len
kiškai 

Antrajame etape (1864-1904 > 
pradėjo formuotis gausesnė lie
tuvių inteligentija, o su ja - ir 
lietuviška pedagoginė mintis. 
Slaptosiose daraktorių mokyk
lose teko dirbti kur kas sun 
kesnemis sąlygomis, negu pir
mojo etapo lietuviškose mokyk
lose, tačiau vis labiau juntamas 
poreikis taikyti įvairesnius mo
kymo metodus, mokyti daugiau 
dalykų, jų tarpe - ir aritmeti
kos Jau bandyta formuluoti 
aritmetikos mokymo tikslus, 
sieti mokymą su gyvenimu, tai
kyti probleminio mokymo ele 
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• WORLD LITERATURE TO
DAY. A Literary Quarterly of The 
Univereity of Oklahoma. Įsteigtas 
1927 metais, anksčiau „Book 
Abroad". Redaktorius: William Rig-
gan. Volume 72, Number 2, Spring 
1998. Leidžiamas keturis kartus 
per metus. Prenumerata — 35 dole
riai metams. Užsakoma: World Li-
terature Today, 630 Parrington 
Ovai, University of Oklahoma, Nor-
man, Oklahoma 73069. 

Šis numeris skirtas baltų lite
ratūros apžvalgai. I vadą rašo 
žurnalo vyriausias redaktorius 
VVilliam Riggan, apžvelgdamas 
ilgamečio žurnalo redaktoriaus 
esto Ivar Ivask darbą ir lig
šiolinį baltų literatūros kelią — 
sovietinės okupacijos metu ir 
nuo tada. Pagrindinį straipsnį 
apie posovietinę lietuvių lite
ratūrą pateikia Rimvydas Šil
bajoris. Jonas Zdanys komen
tuoja DiTiskininkų poetus, Vio
leta Kelertienė nagrinėja poso
vietinę lietuvių prozą, ieškoda
ma joje „savęs" ir Jcito" su-
vokčių. Donata Mitaitė anali
zuoja Nijolės Miliauskaitės ir 
Tomo Venclovos poeziją. Latvių 
ir estų posovietinei literatūrai 
skirta daug žurnalo puslapių, 
kaip ir tolimesniems žurnalo 
skyriams, kuriuose aprėpiama 
ne tik Europos, bet ir įvairių pa
saulio šalių kalbų bei literatūrų 
studijos. 

mentus. Matematikos žinių ir 
mokymo lietuviškai reikšmė jau 
suvokta pakankamai gerai. 

Trečiajame etape (1904-1918) 
mokyklą ir vadovėlių autorius 
veikia pedagoginės ir metodinės 
idėjos, atėjusios ne tik iš Rusi
jos ir Lenkijos, bet ir iš Vakarų 
Europos. Toliau plečiamas mo
kymo ryšys su gyvenimu, pasi
rodo užuominos apie mokymo 
diferencijavimą. 

Ketvirtajame etape (1918-
1940) sukurta darni, gerai val
doma ir funkcionuojanti švieti
mo sistema nuo pradinių iki 
aukštųjų mokyklų. Gyvai ir 
energingai perimamos Vakarų 
Europos ir JAV pedagoginės 
idėjos, formuojasi savo pedago
gikos ir metodikos mokykla. Se
kant Meranės programa, Felix 
Klein idėjomis, imta remtis 
funkcijos sąvoka, pradėta dėsty
ti aukštosios matematikos prad
menys, daugiau vartojama vaiz
dinių priemonių, ypač remiama
si grafiniu vaizdavimu. Z. Balu
čio algebros vadovėliai buvo pir
mieji Europoje, kuriuose nuo
sekliausiai remtasi funkcijos 
sąvoka Vyravo nuomonė, kad 
geras matematikos mokymas — 
svarbi sąlyga valstybei, netu
rinčiai naudingųjų iškasenų, 
klestėti, remiantis vien intelek
tualiniu potencialu. To reikia 
siekti ir dabar. 

AABS konferencija 
(Atkelta iš 3 psl.) 

instrumentų grojimo. Literatū
ros vakaras buvo tuo įdomus, 
kad Šiaurės Amerikoje gyve
nantys rašytojai korė angliškai, 
naudodamiesi savo patirtimi. 
Buvo juokų ir ašarų tą vakarą, 
kai klausėmės latvių Agate Ne-
saulė ir Karlis Jirgens, estės 
Linda Kivi, lietuvių Irena 
Rušėnas ir Antanas Šileika. 
Girdėjome jų t ikrus ir sugalvo
tus prisiminimus iš jaunystės 
gyvenant imigrantų šeimoje. 
Vakaro pravedėja Violeta Keler
tienė ir patys autoriai pažymė
jo savo išspausdintus darbus, 
išleistas knygas. 

Konferencijos banketas at
šventė pasikeitimus — AABS 
pirmininkė Violeta Kelertienė 
perleido pareigas naujam pirmi
ninkui Thomas Palm. Sąjungos 
įstaiga kelsis iš New Jersey į 
Oregon valstiją. Ilgametis są
jungos įstaigos administrato
rius Janis Gaigulis išeina į už
sitarnautą pensiją. Thomas 
Palm savo įvesdinimo žodžio 
metu paryškino, kiek šių dienų 
pasaulis pasikeitė nuo anų 
laikų — jo krašto Estijos pa
ženklinimas Internete labai 
gausus. Galima rasti akademi
nių ir biznio tinklalapių, galima 
rasti turistinių informacijų, val
džios duomenų. Banketo pa
baigoje neseniai įsteigtas lietu
vių etninis ansamblis "Delčia" 
atliko dainos, muzikos ir senovi
nių šokių programą. Tai Chica-
goje įsikūręs naujai iš Lietuvos 
atvykusių dalyvių ansamblis, 
kurio vedėja yra Eglė Ivinskie
nė. 

Konferencija užsibaigė AABS 
narių susirinkimu, kuriame ne 
visiems teko dalyvauti. Tokiu
ose susirinkimuose diskutuoja
mi einamieji reikalai. Reikia 
tikėtis, kad AABS aplinkraštyje 
bus susumuota susirinkimo ei
ga, surašyti visų bankete pažy
mėtų asmenų pavardės. Suva
žiavusieji buvo labai patenkinti 
Indiana University patalpomis, 
nors atskridusiems iš toliau gal 
buvo gana sudėtinga atvykti į 
Bloomington. Teko girdėti, kad 
sekanti AABS konferencija bus 
2000 metais, kad konferenciją 
gal globos University of Mary-
land. 

Lietuva, Latvija ir Ėstąja dar 
bręsta atkuriamajame laikotar
pyje. Tačiau jų istorija, politika, 
lingvistika ir kitais reikalais rū
pinasi ne tik tų kilmių asmenys 
abipus Atlanto, bet ir nauja 
karta akademiškai nusiteikusių 
žmonių, kurie AABS rėmuose 
randa draugiškumo, akademi
nių ryšių, ir progos pasidalinti 
savo mintimis bei žiniomis. Te
gul AABS toliau gyvuoja! 


