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Knygas norėčiau grąžinti 
tėvynei...

Rugsėjo mėnesį Alei Rūtai 
viešint Lietuvoje, leidykla 
Klaipėdos rytas išleido jos tri
jų romanų serijos (trilogijos) 
Išstumtųjų dalia trečiąją kny
gą Skamba tolumoj. Savo au
tobiografijoje, išspausdintoje 
knygoje Egzodo rašytojai, Alė 
Rūta rašė, kad knygas, kurias 
svetur rašė saviesiems, ji no
rėtų grąžinti tėvynei. Rašy
tojos svajonės pildosi. Be 1992 
metais Vilniaus „Vagos” lei
dyklos išleistų trijų romanų, 
Lietuvoje štai pasirodė dar 
vienas.

Ta proga Vilniuje, Rašytojų 
klube, susirinko geras būrys 
autorės plunksnos brolių bei 
seserų ne tik iš Vilniaus, bet 
ir iš išeivijos. Naujosios kny
gos Skamba tolumoj pristaty
mas išsivystė į Alės Rūtos -vi
sos kūrybos apžvalgą, apta
rimą.

Savo žodyje Lietuvos Ra
šytojų sąjungos pirmininkas, 
literatūros kritikas Valentinas 
Sventickas paminėjo kone vi
sas Alės Rūtos išeivijoje ir čia, 
Lietuvoje, išleistas knygas-ro- 
manus, apysakas, noveles, ei
lėraščius / priskaičiuojama 
Virš' dVidešinW jos knygų/

— Po tokio įspūdingo sąrašo 
tinka pakartoti Čikagoje iš
leisto veikalo Lietuvių egzodo 
literatūra. 1945-1990 šiuos žo
džius apie Alę Rūtą: „Labai 
produktyvi realistinio braižo 
rašytoja, pasirodžiusi keliuose 
žanruose”, — kalbėjo V. Sven
tickas. — Pati rašytoja savo 
kūrybos paskatas apibrėžia 
taip: „Gimtoji žemė, mūsų tau
tos istorija, nostalgiją, vienu
mos jausmas svetimame kraš
te”.

V. Sventickas taip pat pa
minėjo Henriko Nagio žodžius, 
kad Alė Rūta „ištikima jai 
pažįstamos ir išgyventos- 
buities vaizdavimui, ir atsisa
ko pasaldinimo tendencijos”. 
Taip jis rašė, perskaitęs ro
maną Trumpa diena. Kitas

Alė Rūta
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geru kritikos žodžiu palydėtas 
romanas buvo Kelias į kairę. 
A. Titus — Antanaitis, apsi
metęs Kęstu Reikalu, 1965 
metais rašė: „Alė Rūta suvedė 
dvi emigracijos bangas, tris 
generacįjas, kraštutinių pa
saulėžiūrų ir socialinių grupių 
personažus ir išėjo spalvingas 
kūrinys”.

Literatūros mokslininko V. 
Kubiliaus veikale XX amžiaus 
literatūra radau vieną sakinį 
apie Alės Rūtos kūrybą, tęsė 
V. Sventickas. Tebus tai vie
nintelis čia pacituotas saki
nys, juoba, kad jam gal niekas 
nieko negalėtų prikišti: „Alės 
Rūtos romane Trumpa diena 
(1955) skamba tarmiškai nu
spalvinti Rytų Aukštaitijos 
ūkininkų dialogai, o šiokia
dieninė buitis-pabaigtuvių pa
pročiai, gegužinės — kupina 
žmogiško gerumo ir poetišku
mo”.

O pačiam V. Sventickui ypač 
patraukli Alės Rūtos psicholo
ginė įžvalga. Charakteriai ta
pomi jautriais, atsargiais po
tėpiais, tarsi skatinant suvok
ti visų atspalvių svarbą. Įsi
dėmėtina, kad šis vaizdavimo 
būdas Alei Rūtai reikalingas 
net tuomet, kai personažo 
poelgis ar bruožas iš pirmo 
žvilgsnio atrodo visiškai aiš

kus. V. Sventicko nuomone, 
tai įžvalgi prieštara žmogaus 
supaprastinimui. Atsargus įsi- 
žiūrėjimas, ištarmių atsargu
mas nulėmė Alės Rūtos indėlį 
į mūsų prozą, — tokiu jautriu 
žodžiu ji sukūrė išties savitus 
moterų paveikslus.

— Ten, už Atlanto, pa
sigėrėjimas gimtuoju kraštu, 
jo gyvenimo sankloda ir 
žmonėmis įsismelkė į Alės 
Rūtos romanus kartu su porei
kiu visaip stiprinti lietu
viškumą, — pabrėžė V. Sven
tickas. Be kita ko, tai buvo 
tvirta politinė nuostata- 
rūpestis dėl savo tautos iš
likimo okupuotoje tėvynėje ir 
svetimybėse (egzodas, trem
tis). Ši siekimybė įvairiais pa
vidalais užlieja visų Alės 
Rūtos romanų margus plotus.

V. Sventickas taip pat 
pažymėjo, kad Alė Rūta po 
Lietuvos atgimimo viena iš 
pirmųjų-kartu su H. Nagiu, A. 
Landsbergiu, E. Cinzu įstojo į 
Lietuvos rašytojų Sąjungos 
narius, tarsi pabrėždama, kad 
nepriklausomybę atgavusioje 
Lietuvoje mes esame kartu, 
kad yra viena, neskaidoma lie
tuvių literatūra.

Kalbėjusi Alė Rūta pasakė, 
kad ji yra laiminga, būdama 
Lietuvių rašytojų draugijos 
nare ir jau šešeri metai — Lie
tuvos rašytojų sąjungos nare. 
Su Lietuvių rašytojų draugįja, 
kurios ne tik nare, bet tris ka
dencijas ir valdybos nare teko 
būti, gana sklandžiai bendra
vom vienas kitą atjausdami / 
žinoma, neskaitant aštriųjų 
kritikų/ bruzdėjome literatū
ros pasaulyje, leidome kny
gas, kuriose atsispindėjo mū
sų, išstumtųjų iš tėvynės 
išgyvenimai, — kalbėjo Alė 
Rūta. — Mes, būdami sveti
mame pasaulyje, deja, nedaug 
tegalėjome įsisavinti didžio
sios Vakarų kultūros, nes 
reikėjo rūpintis kasdiene bui
timi. Bet svetur mes kūrėme 
savo — lietuvišką — pasaulį, 
kad nenutoltume nuo Lietuvos, 
ir kad savo vaikus prie lietu
vių kalbos ir kultūros priartin
tume.

Kreipdamasi į susirinku
sius, į savo kolegas — Lietu
vos rašytojus, Alė Rūta tęsė:

— Jūsų buvo kita patirtis, 
didžiai skaudi ir sunki, ir tai 
atsispindėjo jūsų kūryboje. 
Taigi, dvasiniai mūsų pasau
liai skirtingi, ir tik dabar esu 
laiminga, kad mes kiek labiau 
suartėjome... Tikiuosi, kad ir 
tie rašytojų sambūriai, jų 

draugija užjūryje ir čia, Lietu
voje, veikianti Rašytojų są
junga suartės, o gal kada nors 
taps viena ta pati, kaip viena 
yra lietuvių literatūra. O aš 
laiminga, kad esu abiejų nare, 
ir esu dėkinga, kad mus, 
išeivijos rašytojus, svetingai 
sutinkate.

Alė Rūta susirinkusius su
pažindino su savo romanų tri
logija, skirta pavaizduoti 
išeivių dalią. Ji plačiau apsis
tojo ties savo paskutiniuoju, 
Klaipėdoje išleistu šios trilogi

jos romanu Skamba tolumoj, 
paskaitė ištrauką. Alės Rūtos 
kalba apie tai spausdinama 
atskirai.

Vakare kalbėjo į klubą susi
rinkę rašytojai ir skaitytojai. 
Prozininkas V. Dautartas pa
sidalino įspūdžiais perskaičius 
Alės Rūtos romaną Trumpa 
diena. Rašytojų sąjungos na-

Romanai apie išstumtųjų dalią
ALĖ RŪTA

Poetas
Beveik du dešimtmečiai, kai 

sumaniau ir pradėjau rašyti 
romanų trilogiją apie lietu
vius ir kitus ateivius į Ame
riką.

Pirmoji dalis buvo pavadin
ta Pirmieji svetur — apie 19 ir 
20 šimtmečio pradžios atei
vius, daugiausiai tapusius an- 
§liakasiais, įvairių fabrikų 
darbininkais, siuvėjais, žem
dirbiais, saliūnų (arba karčia- 
mų) vedėjais ir darbininkais.

Idėją ir fabulos pradžią tai 
knygai, laimei, suteikė India
nos valstijoje gyvenančio gy
dytojo jau miręs senelis, apie 
kurį man tas gydytojas, labai 
nuoširdus žemaitis, papasako
jo. Visa kita medžiaga — iš 
mano skaitybos ir fantazijos. 
Romaną Pirmieji svetur iš
leido dienraštis Draugas , ir 
gavau 2,000 premiją, kaip ne
va geriausią tų metų išei- 
vįjoje išleistą beletristinę 
knygą. Per knygos pristatymą 
visuomenei ir per premijos 
įteikimą Los Angeles mieste 
buvo iš Čikagos atvežtos 125 
knygos. Jos losangeliečių tuoj 

riai A. Laurinčiukas ir P. Kei- 
došius geru žodžiu paminėjo 
dar prieš karą Kaune pasta
tytą ir dar dabar mūsų 
teatruose tebeeinančią vaikų 
operetę Žiogas ir skruzdė, ku
riai libretą jaunystėje parašė 
Elena Nakaitė Alė Rūta. P. 
Keidošius su pasididžiavimu 
pasakė, kad tos operetės artis
tu buvęs ir jis — šoko grybą.

Alė Rūta atsakė į skaitytojų 
klausimus. Štai keli iš jų:

Literatūros kritikas A. 
Gusčius: — Kokia tautinė 
mažuma, Jūsų nuomone, JAV 
ilgiausiai išsilaikys nenutau- 
tėjusi?

Alė Rūta: — Lietuviai. 
Mūsų išeivijos lietuvių veikla 
ir dabar labai didelė.

Balsas iš salės: — Kokios 
Jūsų knygos dar yra rank
raščiuose?

Alė Rūta: — Iš tiesų, 
nemažai savo rankraščių esu 
atidavus archyvams, biblio
tekoms. Kas nori — teskaito. 
O iš tų rankraščių parengti ir 
išleisti knygas dabar neturiu 
nei tiek dolerių, nei laiko...

Balsas iš salės: — Ar Jūsų 
čia nagrinėtos trilogijos Iš
stumtųjų dalia veikėjai turi 
konkrečius, iš gyvenimo paim
tus prototipus?

Alė Rūta: — Galbūt yra vie
nas, labiausiai iš gyvenimo 
įstrigęs prototipas. Kiti vei
kėjai „išgalvoti”, bet jie sukasi 
apie tą vieną, svarbiausiąjį 
prototipą.

Balsas iš salės: — Ką
reiškia žodis „egzodas”?

Alė Rūta: — Venkime šito 
nelietuviško žodžio, sakykime 
paprastai — išeivija. Bet mus, 
nuo bolševikų teroro iš Lietu
vos pasitraukusius lietuvius, 
nedera vadinti išeiviais, nes 
mes ne savo noru išėjome. 
Prisimenu Draugo kultūrinia
me priede išspausdintus A. 
Nykos-Niliūno žodžius, kai 
jam čia, šiame klube, kažkas 
adresavo šį žodį. A. Nyka- 
Niliūnas tuomet atsakė trum
pai drūtai — „Aš nesu išeivis!”

Algimantas Antanas 
Naujokaitis 

buvo išgrobstytos: 123 parduo
tos ir dvi pavogtos... (gal tik 
pirkėjai užmiršo užsimokėti). 
Pinigai, žinoma, teko leidė
jams...

Po ketverių metų pasirodė 
antroji trilogijos dalis — Dai
gynas — irgi Draugo dienraš
čio išleistas (nereikėjo tada 
autorei dar mokėti už spausdi
nimą, ir gavau 100 autorinių 
knygų veltui). Už tą romaną 
premijos negavau, bet skaity
tojams esu dėkinga, nes pirko, 
skaitė, diskutavo.

Ši knyga — tai jau apie DP 
ateivių kartą, apie naują atei
vių po karo bangą, didžiumą 
išsimokslinusių žmonių, bet 
netikėtai okupacijų išstumtų 
dėl Lietuvos nelaisvės ir prie- 
spaudų. Tai buvo liūdnas eg
zodas,ir, taip pat, sunkus mū
sų prigijimas svetimuose 
šalyse — bet kurioje šalyje, o 
mūsų atveju — Amerikoje.

Daigynas turėjo atskirą fa
bulą, tačiau romano veikėjai 
— dar ano’ daktaro senelio 
palikuonys, taip pat ir naujieji 
atvykėliai, pilni negalių dėl 
anglų — lietuvių kalbos bar
jerų, dėl vargų, nepriteklių, 
emocinių audrų ir, taip pat, 
„naujųjų lietuvių” su senai- 
sias ateiviais konfliktų, nors 
visi lankė tas pačias bažny
čias, nors auklėjo vaikus lietu
viškoj dvasioj ir visi dirbo dėl 
Lietuvos, kaip kiekvienas sa
kydavo — išlaisvinti Lietuvą 
iš okupantų, grąžinti jai ne
priklausomybę. Knyga sėk
mingai išsibarstė tarp skaity
tojų. Autorė jokių honorarų 
negavo, — tik džiaugėsi, kad 
knyga išleista.

Ir tada rūpėjo dar parašyti 
ir išleisti kitą knygą — jau 
apie mūsų vaikus ir anūkus, 
jų likimą, pažvelgiant, ~ kiek 
išlieka jiems mūsų lietuviškos 
įtakos svetimųjų jūroje... Išlie
ka nedaug. Ir mano anūkės — 
Audra ir Alija, kurioms dedi
kuoju savo naująjį romaną 
Skamba tolumoj, bemoka gal 
tik keliolika lietuviškų žodžių; 
jų motina amerikietė, bet 
mūsų sūnus gerai mokėjo lie
tuvių kalbą ir buvo sąmonėj ir 
nusiteikime — lietuvis.

Ši paskutinė trilogijos dalis, 
mano pavadinta Skamba to
lumoj, yra jau mūsų kartos 
saulėlydis, mūsų vaikų likimi- 
nis plūduriavimas virš sve
timųjų vandėhs. Lietuvos at
gimimas, jaunimo sąlytis su 
tėvų gimtinės žeme, kai ku
riuos jų atgaivino, prikėlė tė
vų įdiegtą sąmoningumą ir 
meilę.

Šioje knygoje pagrindinė ro
mano veikėja, ar viena iš pa
grindinių, miršta gal taip, 
kaip realybėje mirė ir mirs 
tūkstančiai, ypač moterų. O 
jaunimo vaizduojami charak
teriai — gal tokie, gal pana
šūs, o gal tik autorės, ang
liškai tariant „wishful thin- 
king”, tai yra troškimas, kad 
tokie būtų... Amerikinį gyve
nimą čia kiek parodijuoju, o 
lietuviškos salelės žmonių bui
tį vaizduoju su meile.

Vytautas Mačernis
1921—1944

*

Jų buvo daug. Geri draugai. Visi jauni ir drąsūs, 
ir greit per ankšta liko jiems tėvų namuos.
Tai vieną rytmetį, kai pievų plotuose žvilgėjo deimančiukais 

rasos 
Išėjo į pasaulį jie Jaunystės Nuotykio ieškot.

Dangus toks mėlynas. Krūtinėj jausmas tyras.
O akyse ugnis, o lūpose — daina!
Skambėjo vieškeliai, keliai, skambėjo girios,
Ir ten toli žydėjo laimė svetima.

Ir ėjo jie. Į priekį akys smigo.
Ir veržės jie, lyg upės, nesulaikomai pirmyn,
Vienur ten stiepėsi kalnai, kitur ten buvo lygu, —
Ak, nesvarbu,.visais keliais keliaujam ateitin.

Keliavo jie per dykumas, kur vėjai smėlį ginė, 
Išvargo, bet nerado nei oazių, nei pavėsių malonių,
Tik kai prie laužo vakare susėdę jie prisiminė taip tolimą

' tėvynę, 
Keistai sužiuro į liepsnas kartu.

*

Aš nežinau, ar jie dabar tebekeliauja toliais,
O gal jų nė seniai gyvų nėra.

Tačiau vis tiek paduok man savo ranką, broli,
Jeigu ne laimės, tai prasmės ieškot ir mes eime!

Tai kas, kad jie galbūt priėjo tik mirties bedugnę,
Tai kas, kad nepalaidotus jų kūnus draskė sakalai.
Čia niekas neįstengs mums užgesint širdy troškimų ugnį, 
Čia visada kančios bus per mažai.

' Eime! Juokies, sakai: ir nes nerasim nieko,
Ir, kai išvargsim, mus priglaus tiktai nakties tamsa.
Eime vis tiek! Tu klysti! Visados kažkas dar lieka:
Tai mirti savo mirtimi! Tai ne kitų! Tai mirtimi sava!

„Žmogaus apnuoginta širdis”, Vilnius, 1972 m.

• Niekas nėra toks turtin
gas, kad galėtų gyventi be 
šypsenos, ir niekas nėra toks 
skurdžius, kad negalėtų dova
noti bent šypsenos.

1944 m. spalio 7 d. netoli savo tėviškės, pamiltosios 
Šamelės (Žemaitijoje) nuo sprogusio patrankos sviedinio 
žuvo jaunas ir daug žadantis poetas Vytautas Mačernis 
(gimęs 1921 m. birželio 5 d.).
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Vairuojantis rašytojų laivą

Valentinas Sventickas.

„Draugo” dienraštyje jau bu
vo pranešta (Nr. 167) apie Lie
tuvos rašytojų sąjungos pirmi
ninko, literatūros kritiko Va
lentino Sventicko Vilniuje su
rengtą vakarą, skirtą jo 50 
metų sukakčiai. Bet, manau, 
jog užjūryje gyvenantiems ra
šytojams, kultūrininkams, ki
tiems šeštadieninio priedo 
skaitytojams ta proga bus įdo
mu kiek plačiau susipažinti su 
šiuo veikliu, autoritetingu ra
šytojų brolijos vadovu, kurį 
premjeras Gediminas Vagno
rius sveikinime sukaktuvinin
kui apibūdino kaip tvirtai vai
ruojantį rašytojų laivą ir ne
leidžiantį užmigti kultūros 
valdininkams.

V. Sventickas — nuoširdus 
taip pat užsieniuose atsidū
rusių lietuvių rašytojų bičiulis 

MARCELIJUS MARTINAITIS
t

POETINĖ INFEKCIJA

...nes
užsikrėčiau atmintinai kaldamas eilėraščius.
Iš mažens buvau neatsparus Maironiui, Binkiui, Kossu, 
įvariems uždegimams.
Ištikdavo netikėti priepuoliai rašant ar skaitant, 
lyg ir išnykdavau. •

Neišsivystė atsparumas gyvenimui.
Anksti išstypau, mėnesienoje 
ilgai kosėdavau — eilėraščiai 
galėdavo pratrūkti krauju iš burnos, 
ypač skaitant Vaičaitį.

Kartais užplūsdavo ūmūs laimės proveržiai, 
jie baigdavosi savigrauža, kalte, 
kurios priežasties nežinodavau...
Tau nuolat kartojasi ir yra perduodama
per eilėraščius — skaitantys tai jaučia ir perima. 
Nežinau, kiek esu juo užkrėtęs mergaičių.

Bandžiau gydytis vynu, kitais stipriais gėrimais, 
palaidu gyvenimu, padorumu, meile gamtai — 
viską išmėginau, nepadėjo net 
socrealizmas.

Šio užkrato požymiai — vengimas naudingų dalykų, 
neturėti valdžios, pinigų, automobilio, 
lankytis tamsiose smuklėse, nevengt valkataujanačių, 
kalbėtis su šunimis, vilioti paukščius, už nugaros 
mirusiųjų šnaresį, regėti, girdėti, 
kaip laisvom valandom Dievas įsikūnija į tekstą.

Nieko neveikiant stebėti,
kaip sąmonė pasklinda erdvėj, 
netikėtai suprasti, kad poezija — 
kritimas per visą gyvenimą 
iš neapsakomo aukščio. •

t
Šis užkratas kartais sukelia siaubingus regėjimus: 
šventojo gundymai, erotinės scenos, piktžodžiavimai, 
žudynių vaizdai.
Jeigu tai iš tikrųjų įvyktų, 
neturėčiau išeiti iš kalėjimo.

Košmariškuose sapnuose
po to —
prokuroro mantija
tardo mane Valentinas Sventickas,
atsivertęs žodyną — 
poetų baudžiamąjį kodeksą.

Ėai spengė patamsiai,
Kai lojo pavojai, 
Klausydamas netgi
Savo kvėpavimo šnabždesio— 
Ką tu galvojai?..

Užgulusios miglos 
Paslėpdavo kapą supiltą, 
Sugerdavo tęsiamą gailią 
Šventųjų litanijos gaidą.
To mažo, to purvino
To vargano savo gyvenimo 
Vis dėlto buvo taip gaila...

Toks mažas jis buvo — 
Kaip mirksnis, kaip dulkė 
Ant žemės ir laiko
Tau nepasiekiamų 
Nematomų viešpačių delno. 
Toks buvęs nebuvęs — 
Kaip nuosprendžio juodrašty 
Prieš tavo likimą padėtas 
Juodas ar kruvinas taškas. 
Bejėgė, beteisė
Tavo mažytė mažytė gyvybė 
Kaip skęstančio vaiko rankytė 
Dar kyla į viršų,
Dar spurda, dar siekia 
Kažko dar blaškos...

ir globėjas. Visus Lietuvoje at
silankiusius egzodo rašytojus 
jis mielai sutinka ir priima, su 
kiekvienu nuoširdžiai pasišne
ka, pasitaria, sudaro galimy
bes išleisti knygas, Rašytojų 
klube susitikti su plunksnos 
kolegomis vilniečiais, su .skai
tytojais, surengti literatūros 
vakarus. Turbūt nė vienas 
anksčiau buvęs Lietuvos rašy
tojų sąjungos vadovas tiek 
daug ir vaisingai nesirūpino 
Lietuvos rašytojų sąjungos ir 
Lietuvių rašytojų draugijos 
patvariu bendradarbiavimu, 
suartėjimu, kaip V. Sventic
kas. Tuo tikslu jis pabuvojo ir 
Amerikoje, lankėsi . lietuvių 
telkiniuose, stengėsi susitikti 
su rašytojų draugijos tuome
tinės valdybos nariais, aptarti 
glaudesnio bendradarbiavimo 

gaires. Neatsitiktinai jubilie
jaus dienomis V. Sventickas 
gavo naujosios Lietuvių rašy
tojų draugijos valdybos pirmi
ninkės Stasės Petersonienės 
malonų laišką — sveikinimą 
su pasidžiaugimu ir palin
kėjimu abiems lietuvių rašy
tojų sambūriams ir toliau vai
singai bendradarbianti. Stebė
damas V. Sventicko reiškiamą 
pagarbą ir prielankumą egzo
do rašytojams, pagalvojau, 
kad gal tie geri jausmai ir už
mojai jam kyla todėl, kad jis 
pats dar vaikystėje su visa šei
ma buvo ištremtas toli nuo Tė
vynės, patyrė skaudžią Sibiro 
tremtinio dalią.

Dar kitas, iš jo pirmtako, bu
vusio Rašytojų sąjungos pirmi
ninko Vytauto Martinkaus pe
rimtas dėmesio vertas V. 
Sventicko veiklos bruožas — į 
vieningą, draugišką būrį su
telkti skirtingų pažiūriu, įsiti
kinimų, įvairiausių charakte
rių, didesnių ir kuklesnių ta
lentų kūrėjus. „Juk esame 
kartu kaip rašantys žmonės, 
kaip rašytojai” — ne kartą sa
kė V. Sventickas. Tai padaryti 
jam ir sąjungos valdybai pasi
sekė. Rašytojų klube dažnai 
rengiamuose naujų knygų ap
tarimuose, diskusijose, kituo
se susiėjimuose draugiškai, bi
čiuliškai bendrauja visi rašy
tojai, neteko girdėti piktų gin
čų, priešiškumo, nepasitikėji
mo vieni kitais, ką neretai pa
tiri kitose kūrybinėse organi
zacijose, įstaigose, redakcijose, 
netgi Seime. Ir Sventicko jubi
liejiniame vakare, bendrau
jant jau prie vyno ar kito gėri
mo stiklo rašytojų kavinėje 
„Suokalbis”, smagu buvo regė
ti, kai buvęs politinis kalinys, 
„lansbergistas” Eugenijus Ig
natavičius ir kitokių įsitiki
nimų poetas Valdas Kukulas 

Tautinę juostą sukaktuvininkui V. Sventickui (dešinėje) užriša Lietuvos 
Rašytojų sąjungos sekretorius Jonas Liniauskas. Nuotr. R. Šileikos

ALFONSAS MALDONIS
UGNIES VAINIKAS

1945. Nesibaigiantis karas. Mirties sapnai atvirom akim.
Valentinui Sventickui

vieningai traukė skambią lie
tuvišką dainą, kad net sienos 
drebėjo...

Tiek apię šiuos V. Sventicko 
bruožus; tiek apie vaisingą jo 
organizacinę bei administraci
nę veiklą jubiliejiniame vaka
re nebuvo kalbėta. V. Sventic
kas programą taip surikiavo, 
kad ji buvo labiau panaši ne į 
jubiliato, bet į kitų poetų pa
gerbimą ir jų kūrybos išryš
kinimą. Atrodė tik tarp kitko, 

priešokiais sukaktuvininko 
kolega, Rašytojų sąjungos sek
retorius Jonas Liniauskas per- 
juosė jį tradicine pagerbimo 
juosta, beje, kurią V. Sventic
kas netrukus padėjo į šalį, pa
siteisindamas, esą, jam čia per 
karšta...

Vietoje tokiomis progomis 
įprasto savo ir kolegų žodžio 
apie sukaktuvininko nuopel
nus, V. Sventickas pakvietė 
dabartinei mūsų literatūraj 
svarbius ir kūrybiniame paki
lime esančius penkis poetus — 
Alfonsą Maldonį, Nįjolę Mi
liauskaitę, Antaną A. Jonyną, 
Donaldą Kajoką ir Marcelijų 
Martinaitį. Beje, kone visus 
skaitytinus eilėraščius V. 
Sventickas, kaip poezįjos žino
vas ir kritikas, rekomendavo 
pats. Bet du poetai — A. Mal
donis ir M. Martinaitis nusi
žengė jubiliato valiai ir papil
domai perskaitė po eilėraštį, 
skirtą jų gerbiamam rašytojų 
laivo vairininkui V. Sventic- 
kui (abu eilėraščius čia patei
kiu išspausdinti Draugo kul
tūriniame priede, nors V. 
Sventickas, tai sužinojęs, ma
nęs prašė į redakciją siųsti tik 
vieną, esą, du — tai jau būtų 
pernelyg didelis dėmesys jam).

Kiekvieną iš šių penkių savo 
eiles skaičiusių poetų ir jų 
kūrybą V. Sventickas apibū
dino paties perskaitytomis iš-'

Kazimiera Bradūnienė ir Valentinas Sventickas Vilniuje. Nuotr. Arnoldo Baryso

traukomis iš sukaktuvių pro
ga išleistos jo knygos Laisvę 
kurti ir laisvę turėti. Šioje kny
goje V. Sventickas nagrinėja 
ne tik šių, bet ir kitų šiandie
ninių. poetų kūrybą. Ir ne bet 
kaip, o, pasak autoritetingos 
literatūros tyrinėtojos Viktori
jos Daujotytės, įdėmiai, anali
tiškai, su ironijos atspalviu ir 
nenuobodžiai. V. Daujotytė Ta
šė, kad greta literatūros kriti
kos, V. Sventickas jau įsisukęs 
ir į kultūros bei visuomenės 
kritiką.

Kad šie žodžiai teisingi, įsi
tikinau, perskaitęs šią naujau
sią V. Sventicko knygą. Joje 
— ne vien kritikos straipsniai, 
bet ir datomis pažymėti pas
tebėjimai, apmąstymai, vieto
mis primenantys A. Nykos- 
Niliūno Čikagoje neseniai iš
leistus dienoraščius. Užrašų 
skyriuje yra nepriklausomybę 
atgavusios Lietuvos gyvosios 
tikrovės, Kultūros ugdymo, jos 
permainų, pertvarkos sunku
mų paveikslų. Štai 1993 m. 
sausyje užrašyti apmąstymai 
Šeštokų geležinkelio stotelėje, 
iš kur jo ir kitų pietinio Lietu
vos pakraščio gyventojų šei
mos buvo vežamos į Sibirą, 
kur kareivio pastūmėta klupo 
ant bėgių jo motina su kūdi
kiu ant rankų. „Dabar iš Šeš
tokų eis traukiniai į Lenkiją, 
Berlyną, ministrai svajoja — į 
Paryžių, Romą, Stambulą... 
Ak, ta mūsų Lietuva, — tarp 
Sibiro ir Europos”. Užėjęs į 
vieno miestelio biblioteką, au
torius sielojasi, kad lentynose 
vyrauja senos, ano, sovietinio 
meto knygos, nes dabartinė 
valdžia neskiria pinigų nau
joms. 1992 m. bibliotekos kny
goms įsigyti tegavo vos po 7 
centus vienam žmogui. Arba 
kitas įrašas knygos Laisvė 
kurti ir laisvė turėti užrašų 
skyriuje. Mieste laidojamas 
kultūros žmogus. Gatvėse šur
muliuoja šimtai velionio talen
to brolių ir sesių, tūkstančiai 
jo knygų skaitytojų, mokslo 
draugų, o prie karsto budi 
vien tik artimieji. „Kas mus 
ištiko, ponai inteligentai?” — 
klausia autorius. Šviežias, 
1998 m. birželio mėnesio įra
šas: „Viena anketinė apklausa 
liepė išvardinti visas mano vi
suomenines pareigas. Suskai
čiavau dvylika. Begalinių po
sėdžių gramatika dabar:

pasitarta nenutarta, 
pasitarta nenutarta.

Tiek užrašuose, tiek knygos 
literatūrinės kritikos dalyje 
daug vietos skiriama egzodo 
rašytojams ir jų knygų įver
tinimui. Štai 1997 m. vasario 
mėnesio užrašas apie ką tik 
išleistą Kazio Bradūno eilė

raščių rinkinį Apie žemę ir 
dangų. „K. Bradūnas vėl tam
pa žemininku. Naujasis rin
kinys atgaivina žinojimą, kad 
jis priklauso šiai mūsų poezi
jos linkmei”, — skaitome auto
riaus užrašuose (šią užrašų 
dalį pridedu, siūlydamas skai
tytojų dėmesiui).

Knygos literatūrinės kriti
kos dalyje V. Sventickas ap
taria Rašytojų sąjungos lei
dyklos išleistas knygas Met
menų laisvieji skaitymai, Eg
zodo rašytojai (autobiografi
jos). Kitame straipsnyje „Ra
šantis ne tam, kad rašytų V. 
Sventickas šiltai atsiliepia 
apie Bernardo Brazdžionio ir 
jo kūrybą, aptaria jo poetinę 
kalbą (beje, šis V. Sventicko 
straipsnis pirmą kartą buvo 
išspausdintas 1997 m. liepos 
12 d. Draugo šeštadieniniame 
priede).

Šiuos ir kitus egzodo lite
ratūrai ir jos kūrėjams skirtus 
aptarimus autorius palydi 
straipsniu „Būkime kartu”. 
Manau, kad daugeliui skaity
tojų bus įdomi ši citata iš šio 
straipsnio: „Net komunistinės, 
ideologuos kirvis neperskėlė 
lietuvių kultūros. Tauta viena 
ir jos literatūra viena — rašy
ta čia, konformizmo patam
siuose, DP stovyklose ir už At
lanto, rezistentų žeminėse ir 
Sibire ant beržo tošies.

Norime taip sakyti. Norime 
būti visi kartu. Bet kaip skau
da vieno kūno draskymo siū
les, kaip daužosi sutrikdyta 
kūrybos širdis.

Užjūrio broliai ir sesės, ar 
sudrėkins jūsų akis atlaidus 
supratimo graudulys, kai svei- 
kinsimės Vilniuje? Taip klau
sia anksti pražilęs mūsų poe
tas, andai pradėjęs knygą ode 

Stalinui, kurio valdiniai būtų 
mielai sugrūdę į lagerius visus 
Lietuvių rašytojų draugijos 
narius, spėjusius pasitraukti į 
Vakarus (tokių buvo 33).

31 rašytoją, priklausiusį šiai 
draugijai, 1945 m. teikėsi mei
liai apkabinti ir spustelėti Lie
tuvos tarybinių rašytojų są
junga. Ir štai klausimai jiems, 
tariami už vandenyno: ką pa
darėte, kad plunksnos broliai 
nebūtų tremiami ir kalinami 
(iš minėtos draugijos — vie
nuolika rašytojų)? Kaip rašė
te, kad įtikote bolševikams ir 
cenzoriams? Ką jaučiate nak
tį, kai nemato vaikai, skaity
dami dokumentų rinkinį Ra
šytojas pokario metais ir krūp
telėdami ties savo pavarde?

Bet ši knyga parašyta ir iš
leista Vilniuje. Bet mes ken- 
tėme kartu su savo klupdoma 
tauta imperijos dykroje ir 
slapta kurstėme laisvės vilčių 
ugneles. Ne visi susmukome 

arba ne visai, ėjo šiokios to
kios knygos, taigi žmonės bent 
skaitė ir mąstė lietuviškai. 
Turėjote suprasti, kad konfor
mizmas tebuvo prievolė, ir 
pastebėti laisvėjimo ir grožio 
gintarines smiltis.

Tokiais ir panašiais žodžiais 
dabar guodžia save andai su- 
sovietinti rašytojai, o kai ku
rie net pyksta: bepigu buvo 
jums, pabėgėliams, kalbėti tie
są laisvoje šalyje.

Mus stiprino žinojimas, kad 
aneksuotos Lietuvos rašytojų 
kūryboje ir veikloje pridengtos 
ruseno nepriklausomos dva
sios žarįjos, kad,tolydžio kau
pėsi įgūdžiai gudragalviškai 
amortizuoti ir tyliai atremti 
prievartos smūgius, kad at
kaklumas pramušė angas kon
trolės sienoje — čenzūra buvo 
pergudrauta, iš oficialių tri
būnų sklido užuominos ir me
taforos, tylų suokalbį pavertu- 
sios viešu reiškiniu. Kantriai 
puoselėta pasipriešinimo ir 
laisvės dvasia atsiskleidė pir
meiviškomis rašytojų akcįjo- 

mis tautos atgimimo metais.
Kai kurie randai turbūt jau 

užsitraukė, patepti supratimo, 
tolerancįjos ir vienybės troški
mo balzamu. Gal tos drama
tiškos būsenos, apie kurias 
prasitariau, atbėgo jau vakar. 
Gal kultūros vientisumo ilge
sys ir profesinio susitelkimo 
pastangos gali visus sutaiky
ti”.

Toliau V. Sventickas rašo, 
kad žodžiai, nusiteikimai, pas
varstymai nėra bereikšmiai, 
bet geriau kai juos lydi darbai. 
Lietuvių literatūros vientisu
mui suvokti ir įtvirtinti labai 
svarbus egzodo rašytojų kny
gų leidimas Lietuvoje. Liejasi 
rinktinių, išeivijoje išleistų 
knygų pakartotinių leidimų 
srautas, jau yra nemažai eg
zode parašytų knygų, kurios 
iškart leidžiamos čia, Lietu
voje, Prie to ypač daug prisi
dėjo ir prisideda Rašytojų są
jungos leidykla, kurios vyriau- 
.siasis redaktorius, egzodo 
rašytojų knygų leidimo šali
ninkas yra Valentinas Sven
tickas.

Algimantas Antanas 
Naujokaitis

• Niekuomet nesivaržyk iš
tiesti savo ranką; niekuomet 
nedvejok priimti ištiestą ran
ką.

Pop. Jonas Paulius II

• Poetas yra kaip paukštelis 
— jis čiulba, nepaisant, ant 
kurios šakelės nutupia, ir lapų 
šlamėjimą palaiko aplodis
mentais.

Josif Brodsky
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Kas ir kur?
TILTAS Į PASAULINIO MASTO MUZIKOS 

VANDENIS
Su vasara prasidėjęs, su va

sara pasibaigęs, trečiasis Pa
žaislio muzikos festivalis -pa
gyvino Kauno, ir ne tik Kau
no, kultūrinį muzikinį gyve
nimą ištisa muzikos polifonįja
— simfoniniais, choriniais, ka
meriniais, fortepijoniniais ir 
vokaliniais koncertais, A. Mic
kevičiaus istorine sakme 
„Konradas Valenrodas” ir J. 
Grušo drama „Barbora Radvi
laitė”, režisuotais Irenos Bu
čienės. .

Festivalio koncertų klausėsi 
LR prezidentas Valdas Adam
kus, Seimo pirmininkas Vy
tautas Landsbergis su žmona 
Gražina, Kauno arkivyskupas 
Sigitas Tamkevičius, vysk. R. 
Norvilą ir kiti garbūs svečiai
— Seimo nariai, užsienio kon
sulatų ir Lietuvos ministerijų 
darbuotojai. Apie didelį susi
domėjimą koncertais byloja iš 
visos festivalio bendros sąma
tos per 900,000 Lt, 15% su
rinkta už bilietus, 40-čia pro
centų parėmė valstybė, 45%
— kiti festivalio rėmėjai.

Stebuklinga mūsų žemė, 
išauginusi šį festivalį. Tikri 
šaunuoliai Pažaislio muzikos 
festivalio direktorius Justinas 
Krėpšta, meno vadovas Petras 
Bingelis, jų talkininkai — 
Kauno filharmonijos darbuoto
jai  ̂festivalio dalyviai, pado
vanoję dvasinius sparnus, ku
rie tapo tikru išganymu kas
dienybės varguose ir rūpes
čiuose paskendusiems žmo
nėms. Festivalis dar kartą pa- 
liudįjbpM- žerii^ laiminga daro 
žmonių darbai ir siekiai, kad 
ir maža valstybė gali būti di
delė savo piliečiais. Iš tikrųjų, 
ko gi verti būtų mūsų darbai, 
viltys ir troškimai, jeigu ne
turėtume Lietuvos. Savo nuos
tatą mūsų šalimi išsakė ir XX 
amžiaus meno pasaulio legen
da lordas Yehudi Menuhin: 
„Jūsų maža šalis turi pasauli
nio lygio pajėgumą ir tiesiog 
stebina, kad ji gali daryti įta
ką pasaulinei muzikinei kul
tūrai”.

Liepos 8 dieną Pažaislio vie
nuolyne dirigavęs J. Haydn 
oratoriją „Pasaulio sutvėri
mas”, kurią atliko Lietuvos 
kamerinis orkestras, vadovau
jamas S. Sondeckio, Kauno 
valstybinis choras (meno va
dovas P. Bingelis), solistai — 
T. Seidl (Vokietija), A. Janu
tas (Lietuva), B. Schollum 
(Austrija). Lordas Y. Menu
hin, kaip ir praėjusiais me
tais, liko sužavėtas Pažaisliu
— gamtos ir baroko meto ta
lentingų menininkų sukurtu 
grožio, dvasinės erdvės ir ra
mybės kampeliu bei pažadėjo 
dalyvauti kitų metų festiva
lyje. Savo dvasia susigiminia
vęs su Kauno valstybiniu cho
ru ir Lietuvos kameriniu or
kestru, lordas Y. Menuhin su

šiais vienetais dalyvavo Euro
pos festivaliuose Ringau mies
te Vokietijoje, du koncertai 
vyko Vitsbaden vienuolyno 
bažnyčioje vasaros muzikos 
festivalyje. ir festivalyje Liub- 
lįj anoje.

Atsisveikinęs su lordu Y. 
Menuhin, Kauno valstybinis 
choras, jau be Lietuvos kame
rinio orkestro, dalyvavo 10 — 
jame festivalyje Evianos mies
te prie Ženevos ežero, kurį glo
boja M. Rostropovičius. Mila
no festivalyje Kauno valstybi
nis choras kartu su Verdi 
„Reąuiem” dirigentu R. Gau- 
dolf atliko V. A. Mozarto „Re- 

■ quiem”. Po malonių ir turi
ningų susitikimų, gražių pa
siūlymų bendradarbiauti su 
Londono simfoniniu orkestru, 
Kauno valstybinis choras, ku
rio profesionalumu, ypač gie
dant religinio turinio giesmes 
ir maldas lotynų kalba, buvo 
sužavėtas M. Rostropovičius, 
dalyvavo Tomo Mano. festiva

lyje Nidoje. Rugpjūčio 8 dieną 
Kauno valstybinis choras, Lie
tuvos kamerinis orkestras, so
listui — L. Chuchrova, N. 
Kazlauskaitė, A. Janutas ir V. 
Bagdonas, diriguojant S. Son- 
deckiui, Pažaislio vienuolyne 
atliko F. Schuber — Mišias C - 
dur. Vakaro sutemų apgaubtą 
Pažaislio ansamblio erdvę ir 
žmonių širdis F. Schubert Mi
šios C - dur praturtino pačiais 
aukščiausiais dalykais — mei
le, tikėjimu ir savimi paliudyti 
žmogaus--gyvenimo laisvėje ir 
tėvynėje vertę ir prasmę.

Pasak J. Krėpštos, Pažaislio 
muzikos festivalis formuotas 
dvasiniu pagrindu, norėta, 
kad muzika skambėtų dvasiai 
patraukliose vietose ir žiūrovų 
nevaržytų apranga, kad jie ra
mioje sakralinėje vietoje ga
lėtų išklausyti koncertą. Nors 
pro Zapyškio bažnyčios kiaurą 
stogą lašėjo lietaus lašai ir ro
jaliui pastatyti reikėdavo ieš
koti tinkamos vietos, bet šeši 
subtilios kamerinės muzikos 
koncertai pritraukė gąusų žiū
rovų būrį, nes čia jie savo šir
dis galėjo panardinti muzikos 
dvasia alsuojančiuose Viešpa
ties namuose.

Tikru festivalio atradimu 
tapo Šv. Jurgio bažnyčia, savo 
nuostabia akustika sužavėjusi 
pirmuosius į šią šventovę 
įžengusius Stuttgarto kameri
nio choro, baroko orkestro, so
listų M. Bach, D. Taylor, M. 
Brutscher ir dirigento F. Ber- 
niaus širdis. Apleistas Šv. Jur
gio inteijeras muzikos dėka 
tarsi įgavo antrą kvėpavimą 
— atgijo jos dvasia.

Gražių atsiliepimų apie fes
tivalio organizacinę pusę, ir 
ypač vietos parinkimą, susi
laukta iš festivalio svečių — 
BBC filharmonįjos orkestro ir

didelė

reika- 
tautos

solistų iš Didžiosios Britanijos 
bei dirigento Y. Pascal Torte- 
lier iš Prancūzijos.

Rengiant festivalio progra
mą, kai kurie projektai dėl 
gan kuklių festivalio lėšų buvo 
rengiami kartu su Vilniaus 
muzikos festivalio organiza
toriais. BBC' filharmonįjos or
kestras ir solistai iš Didžiosios 
Britanijos ir Eric Erikson ka
merinis choras, skaičiuojantis 
53-čiąjį sezoną, savo koncer
tais Vilniuje ir Kaune sulaukė 
gausaus žiūrovų dėmesio.

Pasak J. Krėpštos, šiek tiek 
buvo nerimauta dėl akcijos 
birželio 14-ąją Kryžių kalne 
prie Šiaulių, ar čia atliekama 
G. Verdi „Reąuiem” atras ryšį 
su kryžiais. Bet, pasirodo, ne
rimauta be reikalo. G. Verdi • 
„Reąuiem” skambėjo visiems 
kryžius čia stačiusiems kaip 
kančios ir laisvės ilgesio sim
bolius — Kryžių ir smūtkelių 
žemė nedidelė, tačiau 
jos tiesa Būti, Išlikti.

Apie tokių festivalių 
lingumą, kai prabyla
garbinga praeitis, žvelgianti į 
mus su viltimi matyti dorais, 
darbščiais, sąžiningais žmonė
mis, rodo tai, kad J. Grušo 
„Barboros Radvilaitės” spek
taklis Raudondvario pilyje su
traukė apie 2,000 žiūrovų — 
jaunimo ir jau brandaus am
žiaus. Nors šį spektaklį kau
niečiai buvo matę Kauno pi
lies erdvėje, bet jiems buvo 
smalsu pasižiūrėti, kaip jis 
įsikomponuoja į Raudondvario 
pilies erdvę. Ir nenusivylė, nes 
kiekvienas betarpiškas susi
liejimas su tautos istorįja, 
įamžinta kūryboje, sukrečia ir 
jaudina iki ašarų. Matyt, pats 
Aukščiausias taip sustygavo, 
kad; Barborai mirus, pradėjo 
lyti.

Galima tik pasidžiaugti, kad 
pamažu savo tikrą istorinį vei
dą atgauna Raudondvario, 
Kauno pilys, bet kiek dar 
daug reikia mūsų visų pas
tangų, kad tautos dvasinė 
kultūra — bendras visų mūsų 
dvasinis turtas, vystytųsi,puo
selėjama atsivėrimu tikrovei 
dvasine, franscedentine, reli
gine patirtimi. Jau šiandien 
festivalio organizatoriai mąsto 
į savo festivalio geografines 
erdves kitiems metams 
įtraukti Panemunės ir Rau
donės pilis. Nuostabu, kad 
Lietuva turi žmonių, kurių 
dvasia, prasiveržusi pro me
džiagines ribas, susikuria 
įkvėpimą ir aspiracįjas, sklei
džiasi, imdami iš visuomenės 
ir duodami visuomenei.

Gražiai į muzikinį festivalio 
metraštį įsirašė jaunieji at
likėjai, jau nekalbant apie to
kius scenos veteranus — 
žvaigždes kaip vokalistai V. 
Noreika, S. Martinaitytė, klar
netistas A. Budrys, smuikinin
kas R. Katilius. Gaila, kad 
koncertuoti į Vokietiją turėjo 
išvykti solistė I. Milkevičiūtė, 
negalėjusi dalyvauti baigia
majame festivalio koncerte. 
Solistės I. Linaburgytės gra
žus subtilus mezzosopranas,

Pažaislio vienuolynas, kuriamešią vasarą vėl vyksta muzikos festivaliai. Nuotr. Eltos

Po sėkmingo „Saulutės”, Lietuvos Vaikų globos būrelio koncerto Jaunimo 
centre sekmadienį, rugsėjo 27 d., programos atlikėjai — pianistė Nijolė 
Ralytė ir solistas Vytautas Juozapaitis. Nuotr. Indrės Tijūnėlienės

ČIURLIONIS. KELIAS Į 
GARSO VAIZDŽIUS

Rokas Zubovas, nenuilstan
tis M. K. Čiurlionio kūrybos 
puoselėtojas, atlikėjas ir ty
rinėtojas, šiais metais įrašęs 
Čiurlionio fortepijoninių kūri
nių kompaktinę plokštelę, su 
bičiulių pagalba nufotografa
vęs dailininko paveikslus, pa
ruošė naują įspūdingą pro
gramą „M. K. Čiurlionis. Ke
lias į garsovaizdžius”. Su šia 
programa jis ruošiasi vykti į 
vakarų pakrantę ir spalio 
mėnesį koncertuos San Fran- 
cisco, Los Angeles ir Seattle 
lietuvių bendruomenėms, bei 
Washington universiteto Seat
tle muzikos ir menų fakultete. 
Prieš išvykdamas, šią pa- 
skaitą-koncertą, iliustruotą 
skaidrėmis, penktadienį, spa
lio antrą dieną, septintą va
landą vakaro, Rokas Zubovas 
atliko Chicago Saint Xavier 
universiteto MaGuire salėje.

Po kelių įvadinių sakinių ek
rane nušvitę pirmieji Mikalo
jaus Konstantino Čiurlionio 
paveikslai sukūrė tolimos Lie
tuvos ilgesingą nuotaiką. Skam
bant muzikiniams opusams, 
klausytojai pasinėrė į paslap
tingą kūrėjo pasaulį, pripil
dytą spalvų ir garsų. ’

Šioje programoje Rokas išsa
ko daug naujų minčių apie M. 
K. Čiurlionio paveikslų spal
vų, kompozicijų ir muzikos 
ryšį. Gerai pažindamas kom- 
pozitoriaus-dailininko kūrybą, 
savo kompaktinėje plokšte
lėje įgrojo vienus įdomiausių 
ir vertingiausių Čiurlionio kū
rinių, o programoje jis atlieka 
dar ir retai grojamus kūrinius, 
maloniai atkreipdamas klau- 

patenkinti kiekvieno skonį, sytąjų dėmesį į subtilias kom- 
Harmonizuotas liaudies dai
nas keitė arijos iš žinomų 
operų, kurių kiekvieną pris
tatydavo atlikėjas. Nuotaikin
gai nusiteikusi publika ploji
mais reaguodavo į šmaikštų 
kūrinio komentarą. Tokiu bū
du vyko solisto ir klausytojo 
dialogas. Ovacijomis buvo pa
lydėtos tiek dzūkų tarme, tiek 
italų ar anglų kalba sudainuo
tos dainos. O didžiausio prita
rimo sulaukė Ūdrio dainą iš 
operos „Pilėnai”.

Žinomas artisto vardas ir 
aukštas jo profesionalumas, 
darnus solisto ir pianistės 
duetas, bendravimo su publi
ka kultūra, visa tai lėmė visa
pusišką koncerto pasisekimą. 
Netylantys plojimai, ne kartą 

pakvietę artistą bisui į sceną, 
tai išties pagarbos ir susižavė
jimo ženklas. Bet svarbiausia 
— artistų padėka už pakvie
timą dalyvauti labdaros kon
certe, kurio metu surinktos 
lėšos bus skiriamos „Saulutės” 
globojamiems našlaičiams Lie
tuvoje.

Labdara renkama visokiais 
būdais. Tačiau vienas iš pa
traukliausių labdaros formų kon
certai, kurių organizatoriai, im-

TARSI SAULĖS IR MUZIKOS 
PAGLOSTYTI...

Ne rudeniškai šiltą sekma
dienio popietę dažnas rodos 
pasirinktų poilsį gamtoje, prie 
ežero, naudodamasis vėlyvo 
rugsėjo šiluma, tačiau išties 
nemažą būrį klausytojų Čika-

kartu su V. Noreika atliekant 
ištrauką iš operos „Carmen” 
(ši opera specialiai buvo pasta
tyta Pajūrio muzikos festiva
liui) sulaukė gausių publikos 
aplodismentų.

Sakoma, kad genijai gimsta 
vienas per 50 metų. Šiandien 
kauniečiai gali didžiuotis, tu
rėdami Kauno muzikiniame 
pasaulyje jaunutį smuikinin
ką V. Čepinskį, V. Čepinskis 
yra baigęs J. Naujalio muzi
kos mokyklą, studijavęs JAV, 
rengia koncertus Lietuvoje ir 
užsienyje. Klausantis šio vidi
niai stipraus, turinčio gilią 
muzikinę dvasinę intuiciją, 
smuikininko koncertų, galima 

j drąsiai jį pavadinti lietuviš
kuoju Paganini. Baigiamaja
me koncerte jo smuiko melodi
ja, kaip švelnaus gyvenimo 
prisilietimas suvirpino širdis, 
parodydama, kad yra ir tokia 
meilė.

Daug žiūrovų aplodismentų 
pelnė P. Geniušo fortepijono 
koncertas Kauno filharmoni
joje, D. Pulausko sekstetas im
provizacijų vakare Pašto tele
komunikacijos ir informatikos- 
muziejaus kiemelyje, B. Vasi
liausko vargonų muzika Šv. 
Trejybės bažnyčioje, Kauno 
muzikinio teatro orkestro (va
dovas J. Geniušas) atliekami 
kūriniai.

Kiekvienas miestas turi sa
vo muzikinį kultūrinį veidą. 
Kauno muzikinį gyvenimą for
muoja šiemet jau įvykęs aš
tuntasis džiazo festivalis — 
žinomas JAV ir Europoje, 
Tarptautinis jaunųjų muzikų 
festivalis, priimtas į ARS Bal
tijos programą ir, be abejonės, 
Pažaislio muzikos festivalis, 
kurį gražiai nušvietė „Kauno 
diena”, LNK. televizija, bet 
mažokai dėmesio susilaukia iš 
respublikinės žiųiasklaidos. J. 
Krėpšta sakė, kad nufilmuota 
festivalio medžiaga artimiau
siu metu bus išsiųsta į Čika
gą-

Neseniai Kauno filharmoni
joje lankęsis APA muzikos ir 
menų impresarijų sąjungos 
prezidentas K. C. Fischer pa
siūlė atvykti į ISPA, kurio 
centras JAV, ir pristatyti fes
tivalius, atitinkančius pasauli
nio masto muzikos standar
tus.

Dar vis jaučiame, kad mūsų 
tauta yra sukaupusi -savyje 
daug dvasios, kad pasaulyje ji 
dar nėra nei išsisakiusi, nei 
pasisakiusi, kas ją daro jauną, 
įdomią ir paslaptingą. Lietu
viai turbūt yra paradoksaliau
sia Europos tauta — kartais 
tarsi išnykstanti, apie ją ma
žai kas žino, kol vėl staiga 
pasirodo, stebindama pasaulį 
savo dvasingumu.

gos Jaunimo centro salėn su
kvietė kitokią šilumą sklei
džianti „Saulutė”. Šios labda
ringos organizacijos kvietimu 
soliniam koncertui iš Lietuvos 
atvyko Operos ir baleto teatro 
solistas Vytautas Juozapaitis, 
lydimas koncertmeisterės Ni
jolės Ralytės.

V. Juozapaičio vardas čika- 
giškiams jau gerai pažįstamas 
iš Čikagos lietuvių operos pa
statymų. Net tris pagrindinius 
vaidmenis kurti beveik kas
met buvo pakviestas šis artis
tas. Pelnęs operos žiūrovų 
simpatijas ir šįkart džiugino 
ne tik savo puikiu talentu, bet 
ir nuoširdžiu bendravimu su 
publika. Daugiau nei dvi va
landas su pertrauka trukęs 
koncertas nespėjo prailgti, nes 
programa — buvo sudaryta 
išties profesionali, anot solis
to, stengiantis ne įtikti, bet

pozicijos detales. Pasibaigus 
programai, Rokas Zubovas dar 
ilgai bendravo su besidomin
čiais klausytojais, klausėsi jų 
pastebėjimų, atsakinėjo į 
klausimus.

Čikagos ir apylinkių lietu-

Jūratė Plavičienė

Rokas Zubovas.

viai dar turi puikią galimybę 
išgirsti ir pamatyti programą 
„M. K. Čiurlionis. Kelias į gar- 
sovaizdžius”, kurią Rokas Zu
bovas atliks Lietuvių dailės 
muziejaus salėje, Pasaulio lie
tuvių centre, Lemonte, spalio 
11 dieną, sekmadienį, 1:30 
vai. popiet.

Laima Krivickienė

DAINŲ ŠVENTĖS 
AIDAI

Lietuva dainuoja šimtus me
tų. Tai prasmingiausia tautos 
tradicija. Per ilga buvo išug
dytos pačios vertingiausios 
bendravimo tradicijos, sukė- 
lusios ne vieną mėgėjiškumo 
bangą: nuo 1885 m. Tilžėje iki 
1924 m. Kaune, kai pirmą 
kartą suskambo trijų tūkstan
čių dainininkų choras, pradė
jęs naują dainos erą.

Šiemetinėje, penkioliktoje 
Dainų šventėje, kuri buvo 
skirta Lietuvos valstybės at
kūrimo 80-mečiui, dalyvavo 
per 32,000 dalyvių. Renginyje 
dainavo ’ 14,169 dainininkai, 
šoko 6,488 šokėjai, grojo 1,39'5 
dūdoriai, dalyvavo 3,687 folk
loro atlikėjai, 3,038 ansamb
liečiai, 392 tautodailininkai, 
per 400 kanklininkų. Tarp jų 
945 dalyviai iš Argentinos,

damiesi nelengvo darbo, geba 
sukurti šventę žmonėms, tiek 
atėjusiems į koncertą, tiek* Australijos, Baltarusijos, Bra- 
laukiantiems paramos Lietu
voje. Išties reikia džiaugtis 
„Saulutės” kolektyvo energija 
ir begaliniu noru padėti ki
tiems. O ypač neatsistebėti 
Indrės Tijūnėlienės nesibai
giančiais rūpesčiais ir ypatin
gu sugebėjimu pakviesti kon
certuoti profesionalius atlikė
jus, kurių pasirodymo dėka ne 
tik „Saulutės” spindulėliai pa
lies dar daugiau vargstančių 
Lietuvos vaikų širdelių, bet ir 
kiekvieną iš mūsų sušildys 
muzikos šiluma.

Iš Lietuvos Operos ir baleto 
teatro solisto Vytauto Juoza
paičio ir pianistės Nijolės Ra
lytės koncerto klausytojai ėjo 
šypsodamiesi. Tarsi saulės pa
glostyti. „Saulutės” ir muzi
kos.

Dįjana Giedgaudaitė

zilijos, Didžiosios Britanijos, 
Gruzijos, JAV, Kanados, Lat
vijos, Lenkijos, Rusijos, Vokie
tijos.

Surengtos penkios spaudos 
konferencijos, išleisti du tra
dicinio laikraščio „Skambėk, 
daina” numeriai, pirmą kartą 
surengtas kanklių muzikos va
karas Sv. Jonų bažnyčioje. 
Apie Dainų šventę plačiai rašė 
užsienio lietuvių spaudiniai: 
„Draugas” (JAV), „Tėviškės 
žiburiai” (Kanada), „Tėviškės 
pastogė” ( Australija). Chorų 
konkurse laureato vardą pelnė 
kamerinis choras „Brevis”. 
Renginyje buvo akredituota 
24 fotografai, 54 žurnalistai.

Šešioliktoji Dainų šventė 
įvyks 2002 metais.

„Kultūrinis gyvenimas”, 
Nr. 12

Pasaulio lietuvių dainų šventėje Vilniuje, susitiko (iš kairės): Rita Kliorienė, Cleveland, OH, „Exultate” choro 
vadovė, Vytautas Luškinis, „Ąžuoliukų” choro vadovas, ir Darius Polikaitis, „Dainavos" ansamblio vadovas.
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Leidiniai
VĖL NUAIDĖJO EGLĖS

RAUDA

Salomėja Nėris. Eglė žalčių 
karalienė. Iliustravo Paulius 
Augius Augustinavičius. Išlei
do leidykla „Lietus”, 1998 m.,
P. Augiaus šeimos lėšomis.

Iliustracijos iš knygos: Salo
mėja Bačinskaitė Žalčio pasa
ka, išleido dailininkų „For
ma” kolektyvas, 1947 m. Me- 
mingene (Vokietijoje), 400-ai- 
siais lietuviškos knygos su
kakties metais; Salomėja 
Nėris Eglė žalčių karalienė, 
Kaunas 1940 m.

Eglė žalčių karalienė
Lietuvių pamiltoji tra

giškosios žvejo dukrelės Eglės 
pąsaka, išsakyta S. Nėries ei
liuotais posmais, įvilkta į 
puošnius, kietus viršelius 
(didelio formato, 127 psl.), su
skirstyta neilgais skyreliais, 
pažymėtais vykusiomis ilius
tracijomis. Tai, galima sakyti, 
tobulas žodžio ir dailės jun
ginys — sklandus eiliavimas 
ir pasakos slinkčiai pritaiky
tos iliustracijos sudaro pa
sigėrėtiną vientisumą.

Knygoje pateikti (ne eiliuo
ti), pasakos vertimai anglų, 
prancūzų ir vokiečių kalba. 
Nors vokiškai Eglės pasaka 
pavadinta paprastai — „Eglė 
und Žilvinas”, prancūziškai 
— „Eglė, la Reine dės Ser- 
pents”, bet angliškai prašauta 
pro šalį — „Eglė, Queen of 
the Grass Snakes” jokiu būdu 

neatitinka pasakos turinio. 
„Grass snake” lietuviškai bū
tų gluodena, gyvenanti miš
kuose, krūmynuose, žolėje. 
Eglės vyras Žilvinas ir jo visi 
pavaldiniai iš jūros — vadin
kime juos „ sea serpents” ar 
dar kitaip, bet ne „grass 
snakes”!

Pabaigoje, kaip puiki už
sklanda, išspausdintas Vikto
rijos Daujotytės straipsnis 
„Tragiškoji lietuvių pasaka”.

Gaila, kad knyga neplatina
ma mūsų tarpe, tačiau suin
teresuotieji gali ją užsisakyti 
iš leidyklos. Adresas: Leidyk
la „Lietus”, A. Jakšto 8/10, 
2600 Vilnius. Užsakymas 477. 
Kaina nepažymėta.

Politologija. 1998/1 (11).
Leidžia Vilniaus universitetas 
— Tarptautinių santykių ir 
politikos mokslų institutas.

Leidėjas Polibijaus fondas. 
Redaguoja redakcinė kolegija, 
kurią sudaro: dr. Ričardas 
Baubinas (Geografijos institu
tas, Vilnius), dr. Algimantas 
Jankauskas (Vilniaus univer
sitetas), dr. Egidijus Kūris 
(VU), dr. Vaidutis Laurėnas 
(Klaipėdos universitetas), dr. 
Raimundas Lopata (VU), dr. 
Zenonas Petrauskas (VU), dr. 
Stasys Stačiokas (VU), dr. 
Gediminas Vitkus (VU). Vy
riausias redaktorius dr. Lau

ras Bielinis (Vilniaus univer
sitetas).

Šis periodinis žurnalas 
(greičiau knyga) turi 191 psl. 
Leidžiamas 800 egz. tiražu; 
užsakymus galima siųsti: Žur
nalas Politologija, Didlaukio 
g. 47-205, LT-2057 Vilnius.

Turinį sudaro straipsniai 
(šiame numeryje rašo E. Kū
ris, A. Dobryninas, Z. Norkus, 
Č. Laurinavičius, T. Clark), 
Konferencijos ir seminarai X 
Mokslo ir kūrybos simpo
ziume (T. Remeikis, P. A. Go- 
ble, G. Vitkus, Č. Laurina
vičius, E. Slavėnas), Kronika. 
Ypač vertas dėmesio Egidi
jaus Kūrio straipsnis, pava
dintas „Politinių klausimų ju
risprudencija ir Konstitucinio 
teismo Obiter Dieta: Lietuvos 
Respublikos prezidento insti
tucija pagal Konstitucinio 
teismo 1998 m. sausio 10 d. 
nutarimą”. Tam tikra prasme 
jo mintis atliepia ir Aleksan
dro Dobrynino „Konstitucija: 
tarp politikos ir teisės”. 
Straipsnių gale pateikiama 
santrauka anglų kalba.

Lithuanian Heritage. Rug- 
sėjis/spaiis, 1998. Šis numeris 
skirtas ketvirtosios metinės 
sukakties paminėjimui. Lei
džia ir redaguoja Vai Ramo- 
nis. Meninė priežiūra Victoria 
A. Jamontas. Administratorė 
Aldona Remeika. Žurnalas 
dvimėnesinis, leidėjo adresas: 
Baltech Publishing, P.O. Box 
225, Lemont, IL 60439-0225.

Tai be abejonės geriausias, 
lietuvių leidžiamas anglų kal
ba žurnalas, pralenkiantis net 
daugelį leidžiamų Lietuvoje.

Į ^EGEttAUKIA.KAlP 
I ^GAl.KAD SUGRĮŽ
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VIEM KUKČIOJA KAR
ČIAI. Keikia prakeik 

MU JAMOTIMŽEt — 
IKRĄ. BŪK PRAKEIKTA1. 

ĖJA! IŠDAVIKE dukra!

Jo ir išvaizda puošni — spal
voti viršeliai, daug ryškių, 
gerų iliustracijų, didelis for
matas, geras kreidinis popie
rius; medžiaga įdomi.

Šiame numeryje redaktorius 
Vai Ramonis trumpai prime
na Lithuanian Heritage ketve
rtų metų nueitą kelią, ne
mažai vietos skiriama pra
ėjusios vasaros Pasaulio lietu
vių dainų šventei Vilniuje; 
duodama istorinių apžvalgų 
„The Black Knight” (apie 
Mikalojų Radvilą Juodąjį); 
paminimi ir naujesnieji — 
prieš 10 metų vykę — Lietu
vos istorijos įvykiai; labai 
įdomus straipsnis apie gin
tarą („Amber by any other 
name is stil gintaras”); yra ir 
smulkesnių straipsnelių įvai
riomis temomis, įskaitant 
„Let’s Cook Lithuanian”.

Tai tikrai reprezentacinis 
žurnalas, vertas platesnio dė
mesio ir lietuviams, kuriems 
lietuvių kalba nėra labai 
„įkandama”, ir kitataučiams, 
kai reikia į rankas paduoti 
leidinį, kuriuo verta didžiuo
tis.

Pragaro vartai — Štut
hofas. Išleido Lietuvos Gy
ventojų genocido ir rezistenci
jos tyrimo centras. Vilnius, 
1998 m. Sudarė Alisa Rup
šienė. Dailininkas Alfonsas 
Žvilius. Tiražas 1,500 egz. 
Leidykos adresas: Lietuvos 
Gyventojų genocido ir rezis
tencijos tyrimo centras, Di
džioji g. 17/1, LT-2001 Vil
nius. Kaina sutartinė; užsa
kymo Nr. 1264.

Daugelis esame skaitę Balio 
Sruogos Dievų mišką, Juozo 
Brazaičio Vienų vieni, Antano 
Kučinsko-Gervydo Už spy
gliuotų vielų, kun. Stasio Ylos 
Žmonės ir žvėrys bei daug 
trumpesnių atąiminimų iš na
cių koncentracijos stovyklos 
Štuthofe, savo tarpe tebetu
rime gyvų anų baisių dienų 
liudininkų, tad įvykiai, atpa
sakoti knygoje Pragaro vartai 
— Štuthofas nebus staigmena. 
O vis tik jie nemažiau su
krečia, kaip pirmą kartą iš
girdus.

Lenkijos istoriko Mareko 
Orskio duomenimis, Štuthofe 
kalėjo 4,000 Lietuvos gyven-

Lietuvos Valstybinės Martyno Mažvydo bibliotekos pastatas Vilniuje.

tojų. Pagal šį skaičių Lietuva 
tarp 28 valstybių užėmė šeštą 
vietą! Be abejo, ne visi Lietu
vos piliečiai buvo tik lietuviai 
— nemažą jų dalį sudarė Lie
tuvos žydai. Lietuviai Štut
hofo koncentracijos lageryje 
atsidūrė dėl to, kad Lietuvoje 
naciams nepavyko sudaryti 
SS dalinių. Kaip rašytojas- 
dramaturgas-poetas Balys 
Sruoga yra išsireiškęs: „Man 
didelė garbė būti auka už 
tautą”.

MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKOS 
JUBILIEJUS

Nacionalines bibliotekas 
„tautų atmintimi” taikliai pa
vadino vienas prancūzų biblio
tekininkystės specialistų E. 
Deneri.

Pirmoji nacionalinės biblio
tekos vardą oficialiai 1792 m. 
gavo Prancūzijos biblioteka 
Paryžiuje, sudaryta Didžiosios 
prancūzų revoliucijos metais 
konfiskavus karaliaus ir kitų 
bibliotekų knygų fondus. Kiek 
anksčiau, 1753 m., naciona
linės bibliotekos funkcijas ėmė 
vykdyti Britų muziejus, nors 
oficialiai nacionaline bibliote
ka ir nebuvo pavadintas. (K. 
Sinkevičius. Tautos atmintis // 
Tarp knygų. — 1998, Nr. 9, p. 
1-5)

Lietuvos nacionalinės biblio
tekos idėja, kaip tautinio atgi
mimo ir išsivadavimo judėjimo 
dalis, formavosi jau XIX 
amžiuje. Lietuvių organizacijų 
bei asmeninėse bibliotekose 
užsienyje ir Lietuvoje (iki 
1904 metų nelegaliai) buvo 
kaupiami lietuviškos spaudos 
fondai, dokumentuojantys Lie
tuvos įnašą į pasaulinį kul
tūros palikimo aruodą. Tačiau 
realios Lietuvos valstybinės 
nacionalinės bibliotekęs kūri
mosi galimybės susidarė tik 
nepriklausomoje Lietuvoje.

Lietuvos nacionalinės biblio
tekos funkcijas ėmė vykdyti 
1919 m. pradžioje besikurianti 
Švietimo ministerijos Pradžios 
mokslo departamento bibliote
ka. Greta lietuviškų spaudi
nių kaupimo, ji ima rūpintis 
beglobių knygų apsauga, o 
1919 m. vasarą pavadinama 
valstybės centriniu knygynu. 
Jos vedėju skiriamas labiau
siai kvalifikuotas tuo metu 
bibliotekininkystės specialis
tas Lietuvoje Eduardas Volte
ris, jai skiriamas Lietuvos 
spaudinių privalomasis eg
zempliorius, o Lietuvos Respu
blikos ministro pirmininko ir 
švietimo ministro specialiu 
įsakymu reglamentuojami bib
liotekos uždaviniai bei funkci
jos.

Lietuvos nacionalinė biblio
teka praėjo sunkų, vingiuotą 
vystymosi kelią.

Sovietmečiu, gavusi Lietu

Knygoje, turinčioje 485 psl., 
paminėti kaliniai-įkaitai iš 
Kauno, Marijampolės, Vil
niaus, Šiaulių, spaudos dar

buotojų ir žurnalistų grupė. 
Pridėta beveik kiekvieno nuo
trauka, kai kurių dokumentų 
faksimilės, piešiniai (šaržai). 
Visa tai ypač sustiprina šios 
šiurpios lietuvių tautos kan
čios apybraižos įspūdį. Pabai

goje išspausdinta santrauka 
anglų kalba.

vos TŠR centrinės valstybinės 
(nuo 1951 m. — valstybinės 
respublikinės) bibliotekos pa
vadinimą, ji vykdė sovietinės 
bibliotekininkystės deklaruo
tas respublikinės bibliotekos 
funkcijas. Didžioji lietuvių 
kultūrinio palikimo dalis, pa
vadinta „buržuazine”, ir prak
tiškai beveik visi lietuvių emi
grantų leidiniai, nominuoti 
„priešiškais”, buvo perkelti į 
specialiuosius fondus ar visai 
palikti už Respublikinės bib
liotekos slenksčio. Iš bibliote
kos funkcijų buvo išeliminuota 
ir nacionalinė bibliografija.

Dideliais nuostoliais buvo 
ženklūs nacistinės bei sovie
tinės cenzūros siautėjimo me
tai. Daug dešimčių tūkstančių 
knygų iš fondų buvo paša
linta, išgabenta, sunaikinta.

Tačiau negalima tvirtinti, 
kad sovietmečiu bibliotekos 
praktinė veikla ribojosi įpras
tiniais sovietinės respubli
kinės bibliotekos rėmais. Bib
liotekų darbuotojų kūrybinę 
mintį puoselėjančio lietuviško 
profesinio žurnalo leidimas, li
tuanistikos leidinių fondo kau
pimas ir bibliografavimas, 

X

Iliustracija iš knygos „Pragaro vartai-Štuthofas”, psl.

ryšių su užsienio biblioteko
mis mastai, techninių priemo
nių diegimas ir kt. ženkliai 
skyrė Lietuvos respublikinę 
biblioteką iš kitų analogiškų 
SSRS bibliotekų tarpo.

Reikšmingi bibliotekos isto
rijoje buvo tautinio atgimimo 
metai. 1988 metais bibliotekai 
suteikiamas pirmosios lietu
viškos knygos autoriaus Mar
tyno Mažvydo vardas, o 1989 
m. gegužės 30 d. biblioteka ofi
cialiai nominuojama Lietuvos 
nacionaline Martyno Mažvydo 
biblioteka.

Lietuvos nacionalinės Mar
tyno Mažvydo bibliotekos ju
biliejui parengti Lietuvos kul
tūros ministro 1998 m. liepos 
17 d. įsakymu sudaryta spe
ciali komisija. Pažymint na
cionalinės bibliotekos jubilie
jų, 1999 mettj pavasarį nu
matoma surengti tarptautinę 
mokslinę konferenciją Lietu
vos bibliotekų istorijos bei 
šiuolaikinių nacionalinių bib
liotekų veiklos klausimams 
nagrinėti, išleisti jubiliejui 
skirtus bibliotekos mokslo 
darbų tomus, įrengti bibliote
kos praeičiai, dabarčiai bei 
perspektyvai skirtą parodą, 
bibliotekos jubiliejų pažymėti 
spaudoje ir kitose žiniasklai- 
dos priemonėse.

Tačiau 1999-ieji — ne vien 
tik Lietuvos nacionalinės bib
liotekos 80-mečio jubiliejaus 
metai. Kuriantis Lietuvos val
stybingumo įstaigų sistemai, 
1919 metais buvo padėti juri
diniai ir kitų Lietuvos val
stybės bibliotekų pamatai.

Minėdami Lietuvos nacio
nalinės ir valstybinių biblio
tekų 80 metų, sukaktį, mes 
pažymime ir iš naujo įver
tiname bibliotekų reikšmę val
stybės kultūros, švietimo, 
mokslo bei ūkio vystymui.

„Kultūros gyvenimas”, Nr. 12
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