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Pilkšvosios ląstelės ir 
spalvoti rašikliai 

{čiuoždamas į baigminę šio 
tūkstantmečio atraižą, stora
sis mūsų kultūrinis žurnalas 
Metai ryžosi mažytei kosmeti
nei operacijai. Redakcijai at
rodė svarstytinas jos tarnauto
jo Gintaro Bleizgio pagei
davimas parodyti mėnraštyje 
daugiau susidomėjimo žmo
nėse populiaria vadinamąja 
„pažintinės vertės" raštija. (Ir 
aptarti ją, pridėkim, nebūtinai 
kabalistiniu „aukštojo stiliaus" 
valapiuku.) 

Taip atsirado žurnale „Svars
tymų" skyrelis su iškabintu, 
kaip pridera, transparantu: 
„Ar reikia aktualizuoti lite
ratūrą?" J tą šūksnį atsiliepė 
jau net trys asmenys, rasit, ne 
visai apsižiūrėję, jog iš esmės 
Gintaro Bleizgio požiūris į 
grožinę kūrybą yra ikonoklas-
tinis ir eretiškas. Kaip ži
nome, visame kultūriniame 
pasaulyje tikroji literatūra yra 
toji, kuri dėstoma universite
tuose. Šiuo gi „aggiornamen-
tt, būtų praveriamos durys 
visokiausiai nešvarybei: „best-
selleriams", memuaristikai, 
turistiniams aprašams ir kito
kiai paraliteratūrai. Tuo pa
čių pasikasama po akademi
nio „Establishment'o" pama
tais, kėsinamasi į jo prigimti
nę teisę nustatinėti, kokio 
nuobodumo raštija laikytina 
maistinga sielai, analizuotina 
ir aukštintina. 

Tikriausiai atsiras balsų, 
kurie duos atkirtį šiai klaida-
tikystei. Iš viso esame dar 
svarstymų stadijoj. Neaišku, 
ar šiuo siūlymu norima vertin
ti būsimąją raštiją, ar naujai 
pervertinti literatūrinį pavel
dą. Tačiau kai kurie Gied
riaus Viliūno samprotavimai 
atrodo beveik logiški ir priim
tini. Jis, pavyzdžiui, rašo: 

~ „Šiandieniškai literatūros 
sampratai plačiajam skaity
mui nelabai svarbu, ar gera 
knyga atitinka tradicinius 
žanrų kanonus, ar ne? Ar 
Marcelijaus Martinaičio laiš
kai, Alfonso Nykos-Niliūno 
dienoraščiai, Viktorijos Daujo-

VYTAUTAS A. JONYNAS 

tytės estetika yra mažiau 
iškalbūs, meniški, negu kokie 
romanai, pjesės, eilėraščiai? 
Neabejotina, kad ši kita, ki
tokia literatūra taip pat vi
suomet buvo ir yra nemažiau 
už tikrąją reikšminga mūsų 
kultūrai, tik mes, „literatūros 
lauko žmonės", vis sugebė-
davom prisidengti akis ir bur
nas. Užtenka prisiminti B. 
Sruogos Dievų mišką, tremties 
ir partizanų memuarinius 
tekstus, Jurgio Savickio ke
lionės aprašymus, Gabrielės 
Petkevičaitės-Bitės karo metų 
užrašus. Su jais mūsų lite
ratūra daug erdvesnė, turtin
gesnė, negu atrodo, žvelgiant į 
grynųjų formų rėžį" (Metai, 
1999 sausis). 

Kas be ko, autorius neap
sižiūri, kad, sakysime, me
muarinė raštija ne vienodai 
patraukli visoms amžiaus gru
pėms, bet jo užuomina į Dievų 
mišką yra neabejotinai taikli. 
Šio kūrinio kelias į skaitytoją 
buvo pažymėtinai vargingas 
nuo pat pradžios, ir tikrai jis 
labiau nei koks kitas vadina
mosios „paraliteratūros" vei
kalas, nusipelno reabilitacijos. 
Bent išeivijoje, kur jis igno
ruojamas. Nors Dievų miško 
ištraukos buvo skelbiamos 
išeivijos spaudoj gana anksti, 
nedaug kas turėjo visą tekstą, 
o dar mažiau suvokė jo savi
tumą, išskirtinumą. Daugu
mai atrodė jis dar vienu publi
cistinės kacetinės raštijos, ku
rios anuomet, 1957 m., buvo 
apsčiai, pavyzdžiu. 

Neužmirština taip pat, kad 
savaip Dievų miškui užbėgo 
už akių Stasio Ylos memua
rinė knyga Žmonės ir žvėrys. 
Nors joje Sruoga buvo mini
mas su didele pagarba, toji 
knyga buvo pirmuoju doku
mentu apie įkaitų už Lietuvos 
laisvę likimą ir patenkino žmo
nių smalsumą. Užtat, jei pasi
taikydavo kokių atgarsių iš 
žmonių, skaičiusių Dievų miš
ko ištraukas, jų reakcijos bū
davo maždaug tokios: arba 
pasisakydavo skaitę Ylos kny

gą ir to jiems pakakę, nes jų 
organizmas nepakeliąs apra
šomųjų baisybių, arba prasi
tardavo, jog juos neigiamai 
veikęs Sruogos tekstas, šai-
pokiškas jo tonas ir ne-
kvapnūs žodžiai. Vienas kitas 
bambteldavo, kas be ko, kad 
esą būtina išversti Dievų miš
ką į anglų kalbą, idant susi
pažintų su juo svetimtaučiai. 

To lūkesčio patenkinti, deja, 
nepaskubėjo nei lengvai Šek
spyro kalbą kramsnojantys 
Lietuvoj, nei išeivijos jauno
sios kartos atstovai. Kaip ži
nom, Forest of Gods (vertė 
Aušrinė Byla) pasirodė tik 
1996 metais. Nors vertimai į 
rusų, lenkų, latvių, estų, pran
cūzų ir ispanų kalbas buvo 
išėję anksčiau (rusiškasis jau 
1958 metais). 

Dabar angliškasis tekstas 
lengvai prieinamas tiek Lietu
vos, tiek išeivijos skaitytojui 
— pakanka kreiptis į vertėją 
šiuo adresu: Aušrinė Byla, 134 
Haven Ave. 5 G., New York, 
N.Y. 10032-1124. 

Keista, neteko aptikti jokio 
jo aptarimo nei čionykštėj, nei 
tenykštėj spaudoj. Ir toliau 
Sruogos protestą prieš totali
tarinių santvarkų smurtą te
belydi tylos boikotas ir ben
druomenės apatija. O gal tai 
vadinti nesusivaikymu ir net 
tautinio išdidumo stoka? Juk 
niekam ne paslaptis, kad vien 
vertimai į anglų kalbą, tą 
nūdienę „linga franca", sutei
kia mažų tautų kūrybai 
užsienio pasą į plačiojo pasau
lio saulėtąją pusę. Nei Isaac 
Bashevis Singer, nei Josif 
Brodsky, Czeslaw Milosz, pa
galiau graikų poetai nebūtų 
laimėję Nobelio premijų, jei jų 
kūryba nebūtų buvusi įso
dinta į anglų kalbos važį, jei 
jų vertimai nebūtų buvę pa
skleisti po platų bibliotekų 
tinklą. Kodėl viso to neprisi
minti? Kaip esu rašęs, aptar
damas šio dienraščio skiltyse 
Eidinto Žalio Lietuvos istoriją 
anglų kalba (Lithuania in Eu-
ropean Politics), tokia inicia-

Balio Sruogos biustas, sukurtas skulptoriau* Giedriaus Plechavičiaus, 1997 m. spalio 16 d., minint 
rašytojo 50 metu mirties sukakti, atidengtas Birštone. Nuotr. Gedimino Svitojaus 

Balys Sruoga 
tyva vargu ar pareikalautų iš 
telkinių nepakeliamų naštų. 
Šiuokart ji būtų dar tuo pras
mingesnė, kad, rasit, pa
sitarnautų ne vieno nusveti-
mėjusio grįžimui į savo ben
druomenę. Juk, kaip bebūtų, 
istorijos vadovėliai, nepaisant, 
kaip gabiai ir lakiai surėdyti, 
vis vien sprangoka skaityba. 
Atsiminimų literatūra nepaly
ginamai pranašesnė. O Dievų 
miško atveju, tikrai nėra jokio 
pirkimo katės maiše. Ši knyga 
unikali, viena tokia ne vien 
mūsų raštijoj, bet, kaip teigia 
garsus mūsų kritikas Vytau
tas Kubilius, — „Vienas origi
naliausių veikalų gausioj Eu
ropos memuaristikoje apie 
konclagerius". 

Ne atsitiktinai jos rank
raščiui prireikė pratūnot dau
giau kaip dešimt metų tam
soje, nors tie kryžiaus keliai 
faktiškai buvo nežinomi iš
eivijos skaitytojui. Sruogos ga-
linėjimąsi su veikalo peržiūros 
komisija 1946 metais atsklei
džia Algis Samulionis naujoj 
Sruogos raštų laidoj ir teks tą 
jo kovą su žemažiūrės, viena-
kryptės pasaulėvokos pada
rais aptarti kiek vėliau. 

Kaip žinome iš dviejų ben-
dratemių veikalų (Balys Sruo
ga mūsų atsiminimuose ir Ba
lys Didysis.:, kontroversiškai 
Sruogos asmenybei buvo lem
ta turėti gyvenime visą būrį 

priešų, bet taip pat ne ma
žesnį būn draugų. Bet už vis 
nuostabiausias dalykas yra 
tai, kad atidžiausio ir išti
kimiausio gerbėjo jisai susi
laukė po mirties Algio Samu-
lionio asmenyje. To kruopš
taus literatūros tyrinėtojo dė
ka Sruogos įnašas į mūsų lite
ratūros plėtrą nebuvo už
mirštas ir. rasit, įžvalgiausią 
bei paveikiausią Dievų miško 
aptartį aptmkam neseniai pa
sirodžiusio rV-ojo tomo pa
aiškinimuose. Viešpaties va
lia Algis Samulionis spėjo už
baigti prieš mirtį visą septy
niolikos tomų redagavimą. Jo 
ketvirtasis tomelis talpina be 
Dievų miško neužbaigto roma
no Sanuarta rankraštį, apysa
ką Kas bus. kas nebus, o že
maitis nepražus ir pačios an

kstyviausios Sruogos prozos 
fragmentus. 

Palyginus D.M. tekstą su 
1957 metų laida, jokių įvai-
ravimų nėra. Pradingo nebent 
kažkodėl turinio lentelė, nors 
skyrių pavadinimai išliko tie 
patys. Savaime suprantama, 
kad skiriasi vien įvadai. 1957 
metų laidoje Šarmaičio pra
tarmė „Kaltinamasis aktas fa
šizmui" aidėjo, kaip derėjo 
anuomet, retorikos dūdų or
kestru ir katutėm Didžiajai 
rusų tautai (antraip leidinys 
nebūtų praėjęs pro cenzūrą). 
Nūdien laidoj tų aukštų gaidų 
nėra, nors Samulionio pa
aiškinimuose skaitytojo ausį 
teberėžia nuolatinis žodžio „fa
šizmas" linksniavimas. Šiaip 
neužginčijamai juntama, kad 
komentuotojo akyse komunis
tinė ir fašistinė santvarka yra 
dvynės, abi labi tokios. 

Tiesa, Samulionis nebando 
lyginti Dievų miško su kitų 
buvusių Štuthofo kalinių kny
gomis. Pavyzdžiui, su Fiodoro 
Supronovo Svoim putiom, ku
rią Samulionis mini savo 
Sruogos monografijoj (Balys 
Sruoga. Vilnius, „Vaga" 1986). 
Tačiau jis vykusiai apčiuopia 
patį esminį Dievų miško 
bruožą, išskirianti jį iš dauge
lio holokausto aprašų, būtent 
nebuvimą joje jokių savigailos, 
sentimentalizmo apnašų: 

„Ryškindamas savo beteisio 
katorgininko situaciją hitle
riniame lageryje, — rašo Sa
mulionis, — Sruoga beveik 
niekur nepraveria vidinių per
gyvenimų. O tai gana ne
įprasta memuarinėje litera
tūroje (p.607). 

Beveik nekalbama apie tė
vynės ir šeimos ilgesį, kurį, 
sprendžiant iš laiškų, B. Sruo
ga išgyveno labai stipriai" (p. 
607). 

Samulionis nepabrėžia dar 
kitų teksto dorybių, kitaip 
sakysim, išvengimo publicisti
nio įrodinėjimo ar hitlerininkų 
demonizavimo, bet jis įžval
giai pripažįsta, kad, vaduo
damasis iš visų būdingų ka-
cetų žmonėms traumų, Sruoga 
nusikalė jam vienam, jo tem
peramentui tinkamą pasako
jimo manierą — realizmo, iro-

BALYS SRUOGA 
Kas vakarą tylų su skausmu žiūriu, 
Kaip slepiasi saulė už girių tolių! 

It vystančio žiedo, it ryto rasos 
Taip gaila, taip gaila, taip gaila man jos! 

Saulutė vis kilo ir kilo aukščiau — 
Manoji dainelė skambėjo plačiau... 

Užudegė dangų ugnis — pažarai — 
Suvirpo dainelės gailingi skardai... 

Bepiga dainuoti, kai saulė aukštai, 
Kai šypso kaip saulė mergelės skruostai... 

O saulė užgęsta ir verkia varpai — 
Dainelė — kaip tolimo dalgio skardai... 

Pavydžiu aš saulei skaisčiosios buities: 
Tai visą pasaulį žemčiūgais nuties, 

Tai vėtrą pašėlusią tyčia pakels, 
Ir dangų, ir žemę vienaton suvels... 

Tai šypsosis vėlei, it deivė spindės — 
Tamsiausias bedugnes kaip dangų nušvies... 

O man bedūmojant po lauką dūmas — 
Tai kas palydės in mėlynę godas! 

Sparnuotasis rūkas... Plati vienuma! 
Sudie tau, saulute! keliauki viena! 

Keliausiu ir ašei... Kai marės užkaukas, 
Daina mana ašaroms tai pasidžiaugs! 

* * * 

Palias rūkas slegia žemę... 
Vientisi takai! 
Tik prašvitę, Jau sutemę 
Liūdną dalią žemei lemia 
Sukaupti skliautai... 

Tartum niekas nemylėjo 
Išlaisvos takų... 
Tartum vienos raudos vėjo 
Liūdną žemę telydėjo, 
Gundė prie sapnų... 

Lauksi ryto!... Ims blaivytis 
Slegiantys rūkai?.. 
Tik žiedai tie nuraškyti, 
Tik jutimai išaižyti — 
Neprigis, sakai?.. 

Gi išauš kita gadynė, 
Dievina, skaisti... 
Ar, tiek lūkesių pažinę, 
Tiek siekimų užauginę, 
Būsim užmiršti?.. 

Gal kiti, dausas pajutę, 
Vienumoj nebekalės... 
Ir nustos verpetai siute, 
Ir švitrėjimai prakiutę 
Išguituosius pamylės!.. 

Balys Sruoga. Raitai. 11, 1957 

nįjos ir satyros samplaiką. Sa-
mulionį stebina veikalo vien
tisumas, impulsyvumas, tary
tumei jis botų pasirašęs „vie
nu prisėdimu". Jį žavi Sruo
gos kalbos versmynai, sąmo
jaus blyksniai. Tolygaus spon
taniškumo, žaismės ir prozos 
talpumo tikrai netenka aptikt 
jokiam svetimtaučio kaceti
nės tematikos kūrinyje. Dievų 
miškas aiškiai nėra antrarūše 
raštija. 

A. Samulionis pastebi ir kitą 
paradoksalų reiškinį. Būtent, 
kad Sruogos užmojus iš esmės 
nebuvo išsipasakot, pasiskųst 
savo nedalia, bet panaudot 
visą savo žodžio galią reik
liam ir objektyviam nacių to
talitarizmo sistemos skrodi
mui. Tai liudijanti, pasak Sa
mulionio, pati Dievų miško są-
rėda. Jos skyrelių antraštės, 
kuriose sistemingai, kruopš

čiai ir nuosekliai bandoma ap
tarti stovyklos hierarchiją, vi
sas tarnybas bei vadybas, mir
tininkų ir pareigonių san
tykius, kalinių grupes ir viso
kią sąveiką. Mažiau gabaus 
rašeivos rankose tokia analizė 
galėjo išvirst į kažką baisaus, 
vokiškai pedantiško, bet Sruo
ga išvengia tiek ištestumų, 
tiek monotonijos. Jau yra pra
ėję pusė šimtmečio nuo jo 
rankraščio užbaigimo dienos, 
tačiau daug scenų scenelių 
tvyro atmintyje. 

A. Samulionis atkreipta 
skaitytojo dėmesį dar \ kitą 
būdingą knygai bruožą: 

„Knygoje daugiau kaip šim
tas veikėjų, neįprastai didelis 
skaičius net memuariniams 
kūriniams, literatūrologų kar
tais palyginamiems su portre
tų galerija. 

Nukelta į 2 pcl 
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Jo talentas nemarus 
Kompozitorius Juozas Strolia ir jo palikimas 

prisimenamas jo 30 metų mirties proga 

PAULIUS JURKUS 

Ameriką, apsigyveno Philadel-
phijoje ir kurį laiką vadovavo 
lietuvių chorui; buvo nu-
sikėlęs ir į Rochesterį, N.Y., o 
1960 išsikėlė į Čikagą. Čia 
vertėsi muzikos pamokomis ir 
fortepijonų derinimu. Čikagoje 
jis ir mirė 1969 vasario 15 d. 
Mirė, eidamas 72 metus. 

Kompozitoriaus 
palikimas 

Juozas Strolia 

Juozas Strolia į muzikus — 
kompozitorius atėjo skirtingu 
keliu, nei kiti to meto muzi
kai. Gimęs 1897 liepos 11 d. 
Velykūnų k., Leliūnų vals., 
Utenos apskr., jaunystėje ilgai 
gyveno kaime, rodydamas mu
zikos pamėgimą ir neeilinius 
gabumus. 1921 m., būdamas 
24 m., Kauno muzikos mokyk
loje pradėjo mokytis smuikavi
mo. Mokėsi iki 1924 m. 

Tų metų rudenį įstojo į 
Klaipėdos muzikos mokyklą, 
kuri buvo įkurta 1923 m. ru
denį. Mokykla buvo jaunat
viška, dinamiška, sutelkusi 
gražias ir kūrybingas ateities 
muziko pajėgas. Muzikos mo
kyklą baigė 1929 m. 

J. Strolia buvo savamokslis, 
pats skaitė, lavinosi. Domėjosi 
visokiais mokslais. Turėjo 
gerą atmintį. Muzikos mo
kyklą baigiant reikėjo prista
tyti ir reikalaujamų gimnazi
jos klasių baigimo pažymė
jimą. Bene Viekšniuose jis 
išlaikė reikiamus egzaminus. 

Mokytojo darbe 

1929 m., būdamas 32 m., 
pradėjo mokytojauti Tauragės 
aukštesniojoje komercijos mo
kykloje. Ten dirbo iki 1936 m. 
Tada persikėlė į Šiaulius ir iki 
1940 mokytojavo Šiaulių mo
kytojų seminarijoje, vadovavo 
šaulių kuopos chorui, su ku
riuo 1937 m. Panevėžy chorų 
varžybose laimėjo II vietą. 
1939 pradėjo dirbti ir Šiaulių 
muzikos mokykloje. Čia dėstė 
teoretines muzikos discipli
nas, vadovavo violos klasei ir 
skaitė muzikos istoriją. 

Bolševikams okupavus Lie
tuvą, jam grėsė įkalinimas už 
antibolševikinę veiklą 1919 m. 
Utenoje. Žmona Zenta Gru-
baitė (1902-1951), taip pat 
baigusi Klaipėdos muzikos 
mokyklą, dainininkė, išgelbėjo 
iš visų bedu. Pasisekė jai 
įrodyti vokišką kilmę, ir taip 
jų šeima gaiejo repatrijuoti į 
Vokietiją. Apsigyveno Dres-
dene, kur Strolia. turėdamas 
kalbai išmokti didelį talentą, 
greitai prisitaikė prie naujų 
gyvenimo sąlygų — porą metų 
dirbo teatro orkestre, mokyto
javo mergaičių gimnazijoje. 

Po karo persikėlė į Uchtę. 
kur lietuvių gimnazijoje dėstė 
muziką ir anglų kalbą. Dar 
gyveno Hanau, Detmolde ir 
Oldenburge ir ten mokytojavo. 

Keliautojas 

Žmonai 1951 m. mirus, jis 
1952 atvyko į Ameriką ir ap
sigyveno Čikagoje. Iš ten per
sikėlė į Los Angeles, vėliau į 
Bostoną: 1955 nuvyko į Brazi
liją, į Vilią Zeliną, kur vargo-
ninkavo lietuvių parapijoje. Ir 
čia nenurimo — 1957 grįžo į 

Jo muzikinės kūrybos paliki
mas yra nemažas — per 300 
įvairios rūšies kūrinių. 

Palikimą rūpestingai globojo 
ir tvarkė sūnūs: Vytautas ir 
Faustas, abu muzikai. Vytau
tas pats turi didelį muzikos 
archyvą, renka įvairią lietu
viškos muzikos medžiagą. 

Kompozitoriaus J. Strolios 
dalis kūrinių yra žuvę per 
Dresdeno bombardavimą. Jie 
sudegė miesto gaisre. Dalį 
kompozitorius vėliau atkūrė. 

Juozas Strolia muziką pra
dėjo kurti nuo 1927 metų. Ji 
buvo įvairi: liaudies dainų 
harmonizacija, variacijos, jų 
išplėtojimas. Išspausdinti kū
riniai tokia tvarka: Oi, tu 
žirge ir Anksti rytelį 1927; 
Siuntė mane motinėlė 1928; 
Namo 1928; Bėrieji žirgeliai 
1931; Valio, dalgeli 1933; Kur 

jaunas bernelis ir Stovi žir
gelis 1933; Linelius roviau (7 
dainos); 23 žygio dainos 1933; 
Ei patranka, patrankėlė ir kt. 
1934; Eglė žalčių karalienė — 
K. J ūrašiūno inscenizuotai pa
sakai 1934 parašyti 6 dalykai 
styginiam orkestrui, kuriuos 
Valstybės teatras įgrojo į 
plokšteles: Parveski, Viešpatie 
1946; Ei, didi, didi 1946; Su 
daina ir giesme (6 kūriniai 
1960). 

Rankraščiuose dar yra likę 
harmonizuotų liaudies melo
dijų, išplėstinių solistinių dai
nų su fortepijono pritarimu, 
duetų, vyrų ir mišriems cho
rams dainų. 

Didesni originalūs Strolios 
kūriniai: kantata Tarnas (žo
džiai Putino), vienam balsui, 
mišriam chorui su simfoniniu 
orkestru; Skubėki (žodžiai P. 
Vaičiūno) — 6 balsų daina 
mišriam chorui su deklamaci
ja; Mokinių mišios; 20 dainų 
pradžios mokyklai ir 23 ka
riškos dainos; instrumentiniai 
kūriniai smuikui su fort.: 
Souvenir de Lithuania, fanta
zija, Concerto Allegro; kelios 
Dainos be žodžių, Tykiai Ne
munėlis teka. 

Surengtose Amerikos lietu
vių vargonininkų sąjungos var
žybose 1947 už dainą Šiena
pjūtė mišriam chorui laimėjo 
pirmą premiją. Porą metų 
vėliau Kultūros fondo kon
kurse už giesmę Marijai 
laimėjo trečią premiją. 

Strolios kūryba gyva, kon
trastinga, ten naudojama daug 
liaudies melodijų. 

Jo populiariausia, plačiau
siai pasklidusi giesmė yra: 
Parveski, Viešpatie, — Kaip 
grįžtančius namo paukščius, 
parveski, Viešpatie, ir mus į 
žemę mūs tėvų, tėvų" (žodžiai 
P. Jurkaus). Giesmė solistui, 
chorui ir vargonams. Giedama 
bažnyčiose pamaldų metu, 
koncertuose ir šiaip atitin
kamomis progomis. 

Koįr.p. Jeronimo 
Kačinsko aptar imas 

Kompozitorius Jeronimas 
Kačinskas, su kuriuo J. Stro
lia drauge mokėsi Klaipėdos 
konservatorijoje ir kurį laiką 

gyveno viename kambary, 
taip aptaria J. Strolios kū
rybą: 

— Juozo Strolios kūryba 
daugiausia vokalinė. Ypač 
gausios dainos chorui. Strolios 
muzika romantinio charakte
rio su stipriu lietuvių liaudies 
dainos atspindžiu. Jo muzikos 
originalumas pasireiškia ten, 
kur susiliečia su liaudies 
kūrybos elementais ... Strolia, 
kaip ir Šimkus, liaudies dainą 
vysto, išplečia ir kartais pa
keičia, įvesdamas pasirinktai 
temai giminingų motyvų. -

— Juozo Strolios originalūs 
kūriniai turi romantiškumo 
žymių, tačiau kai kurie jų 
išsiskiria savo lietuvišku mu
zikos charakteriu. Kur ban
guoja Nemunėlis, Aušros Var
tų Marijai ir daugelis kitų 
dainų ir giesmių melodinės 
slinktys ir ritmai labai artimi 
mūsų liaudies motyvų tonaci
joms ir forminei sąrangai. Šia 
prasme galima teigti, jog Juo
zas Strolia buvo vienas iš tų 
kūrėjų, kuris prisidėjo prie 
mūsų dainos atpalaidavimo 
nuo svetimybių ir jos ypatumų 
išryškinimo. Draugas, Moks
las, menas, literatūra, 1997 
liepos mėn. 12 d., nr., 134 (27). 

Pedagoginė l i teratūra 

Šalia kūrybinio muzikos 
darbo rašė ir muzikos peda
goginę literatūrą. Lietuvoje 
buvo išleistos jo parašytos 
knygos: Solfedžio praktika 
1935 3 laidos, Muzikos teorija 
dvi laidos, Trumpa muzikos is
torija 1936. Bendradarbiavo ir 
periodinėje spaudoje. Tautosa
kos archyvui surinko per 
2,000 melodijų. 

mokinys Šiaulių muzikos mo
kyk, pasakojo, kad kai Lietuva 
neteko Klaipėdos krašto, jis į 
klasę atėjo susijaudinęs. Nie
ko nesakęs, pasiėmė smuiką, 
atrėmė jį į sieną ir visą pa
moką grojo giliai liūdnas me
lodijas, kurios mokinius veikė 
labiau nei kieno kalba. 

Jo kūriniai savo romantiniu 
svajingu pobūdžiu užkalbin
davo klausytojus ir juos giliai 
paveikdavo, palikdavo neišdil
domą įspūdį. 

Sūnų veikla 

Paliko tris sūnus: Vytautą, 
Faustą, Herkulį. Visi muzikai. 

Vytautas fagotistas rūpi
nasi tėvo palikimu, yra lietu
vių muzikos tyrinėtojas, kom
piuteriu parengęs bent kelias 
svarbias knygas, pvz., kas 
išleido kokias plokšteles, gyve
nimo datos, kūryba ir kt. Jis 
yra sutelkęs didelį archyvą lie
tuvių muzikos klausimais. Va
dovavo apie 10 chorų. 

Faustas — chorvedys, pla-. 
čiai veikia Čikagos lietuvių 
tarpe, dirigavo keliom dainų 
šventėm. 

Herkulis smuikininkas, gy
vena Čikagoje, grojo įvairių 
orkestrų koncertuose, porą 
metų grojo Metropolitan ope
roje New Yorke, kaip solistas 
smuikininkas dalyvavo kele-
toje kamerinių ansamblių. 

Kad nedingtų 

Kauno valstybinis choras, 
vadovaujamas Petro Bingelio, 
praėjusių metų pabaigoje įrašė 
vienos valandos radijo ir tele
vizijos programai Juozo Stro
lios kūrinių. 

Reikia išsaugoti šį didelį 
kompozitoriaus palikimą, kad 

Jis turėjo talentą greitai ir jo nepaliestų gaisrai ir kitos 

Kalbų žinovas 

lengvai išmokti svetimą kalbą. 
Jų mokėjo net 14. Rašė portu
galų ir lietuvių kalbų žodyną. 
Domėjosi ir kitais įvairiais 
mokslais: botanika, rašė net 
botanikos žodyną, domėjosi 
psichologija, autosugestija. 
Buvo vegetaras, rinko vegeta
rinių valgių receptus. 

Buvo žvalus, greitų judesių, 
jautrus aplinkai ir greitai į ją 
reaguodavo. Buvęs vienas jo 

negandos. Dabar jau nesunku 
atšviesti bent kelias kopijas ir 
jas saugoti skirtingose vietose. 
Tada tikrai jos bus išsaugotos 
kaip brangi dovana tėvynei 
Lietuvai tų žmonių, kurie ka
rų ir sumišimo metais turėjo 
vargti ir kentėti tremtyje, gy
venti, nuolatos besiilgint Lie
tuvos. Tas ilgesys ir atsispindi 
šio genialaus kompozitoriaus 
kūryboje. 

Švenčiausiosios Jėzaus Širdies 
bažnyčioje ir dėsto tikybą 
Račkausko gimnazijoje. Kurti 
muziką gabų jaunuolį paskati
no perskaitytos Antano Ci
bulskio eilės knygoje Tremti
nio Lietuva, o besižavint ku
nigo ir poeto Vienažindžio 
kūryba, gimė kompaktinis al
bumas „Iš Tavo rankų". 

„Rašau muziką todėl, kad 
daina turi dvasinę jėgą ir 
todėl, kad noriu pastatyti tam 

KUNIGO DAINOSE — 
TREMTINIŲ POEZIJA 

Dainas apie tremtį, tėvynę, 
meilę, vienatvę gausiai susi
rinkusiems gerbėjams dovano
jo kunigas bei kompozitorius 
Egidijus Arnašius vasario 8 d. 
surengtame kūrybos vakare 
Maironio lietuvių literatūros 
muziejuje Kaune. Renginio 
metu taip pat buvo pristatytas 
pirmasis autoriaus kompakti
nis albumas ir garso juostelė tikrą paminklą tų žodžių auto-
„Iš Tavo rankų", kuriuos pa- riams, kurių eilėse aš radau 
dėjo įrašyti žinomi Lietuvos tai, kas man artima ir sava", 
muzikos atlikėjai — Sigutė — vakaro metu sakė klausyto-
Trimakaitė, Petras Vyšniaus- jams ne vieną koncertą suren
kąs, Neda Malūnavičiūtė, Kos- gęs kunigas. 
tas Smoriginas. Praėjusiais metais mažei-

Prieš trejetą metų baigęs kiečiai išrinko E. Arnašių po-
Telšių kunigų seminariją, E. puliariausiu Metų žmogumi. 
Arnašius vikarauja Mažeikių (Elta) 

Pilkšvosios ląstelės ir spalvoti 
rašikliai 

Kunigą* bei kompozitorius Egidijus Arnašius vasario ft-ąja. su
rengtame kūrybos vakare Maironio lietuvių literatūros muziejuj* 
pristatė nm\o pirmąjį kompaktini albumą ir garso juostele .J i Ta
vo ranku". Nuotr. Eltos 

Atkelta iš 1 psi. 
Didžiąją veikėjų 

dalį sudaro su neabejotinu 
menininko ar psichologo įžval
gumu sukurti stovyklos virši
ninkų ir prižiūrėtojų paveiks
lai. Išryškindamas kurią nors 
biografijos detalę ar satyriškai 
nuspalvintą charakterio bruo
žą, akcentuodamas būdingas 
kalbos intonacijas (čia padeda 
išradingos keiksmažodžių pa
rafrazės), rašytojas labai kon
krečiai parodo ne tik bedugnę 
tarp normalios psichikos ir sa
dizmo, bet ir kraštutines sa
dizmo formas. Daugelis Dievų 
miško esesininkų ir kapų ne 
šiaip mušeikos ar eiliniai 
plėšikėliai, banditai be jokio 
sąmojo, razbaininkai — meis
teriai, galvažudžiai — me
nininkai. Visi knygon patekę 
lagerio galingieji turi savo 
pamėgtą kalinių kankinimo 
būdą, net savo 'mušeikizmo fi
losofiją', nes leidžia prasi
skverbti iki šiuos personažus 
suformavusios visuomeninės 
politikos šaknų. Charakterių 
ryškumą, be to, padidina auto
riaus pastangos likti objekty
viam, nuorodos į kurį nors 
vaizduojamų budelių žmoniš
kesnį bruožą (vienas jų iš
gyvena sentimentalią meilę 
kažkur likusiai ir bombarduo
jamai šeimai, antras nusivylęs 

savo darbu lageryje ir pan." 
(p. 608). 

Iš tiesų veikalo dokumenta
cijos talpa yra stebinanti. Bet 
dar labiausiai stebina faktas, 
kad autorius, atskleisdamas 
visoj nuogybėj mirties sto
vyklų tikrovę, nepasiduoda 
pagundai ją beatodairiškai 
šaržuoti ir karikatūrinti. Ten
ka šimtu procentų sutikti su 
A Samulionio priskiriama 
Sruogai siekiamybe: 

„Jam, rašytojui humanistui, 
buvo kur kas svarbiau suvok
ti ir išgyventi baisybių mastą, 
pobūdį ir priežastis, atskleisti 
esmę fašizmo, kuris jam buvo 
pirmiausia visiškas žmogiš
kumo paniekinimas, atsisaky
mas nuo tūkstantinių žmo
nijos kultūros ir etikos normų. 
B. Sruoga korinio potekstėje 
svarsto vieną pagrindinį klau
simą: kaip fašizmas XX a. vi
duryje galėjo paversti žmogų 
žvėrimi". 

Tas privalumas buvo rank
raščiui prapultis. Iš tiesų, jei 
Dievų miškas būtų išvydęs 
dienos šviesą 1946 metais ir 
išverstas tuoj pat į anglų kal
bą, rasit, jis būtų nuskardėjęs 
visame pasaulyje ir atnešęs 
garbę Lietuvai bei jo autoriui. 
Deja, gyvenime dažnai yra 
taip, kad kūriniai, kurie skati
na skaitytoją susimąstyti ir 
prasimanyti palyginimus, ne
išvengiamai susilaukia pa
smerkimo iš konfesinių fana
tikų, ideologinių dogmatikų ar 
šiaip viešosios moralės saugo
tojų pusės. Tokios „pelnytos" 
bausmės susilaukė ir Dievų 
miškas. 

A. Samulioniui atrodė pras

minga ir būtina išnagrinėti 
išsamiai, kaip buvo brauko
mas, žalojamas ir niekinamas 
Dievų miško mašinraščio teks
tas ir kaip narsiai gynėsi nuo 
priekabių jo autorius. Šis ap
rašymas užima bene dešimt 
„Paaiškinimų" teksto puslapių 
ir leistina būti skirtingų nuo
monių dėl to įtarpo naudos. 

Petras Aleksandravičius. Balys 
Sruoga. Medalis. Bronza, barel
jefas. Dm. 35. 

A. Samulioniui nepavyko 
nustatyti rankraščio peržiūros 
komisijos sudėties, nei kam 
priskirtini braukalai. Gal per 
daug nesuklystume pasakę, 
kad toje cenzorių „gengėje" ne
buvo nė vienos moters, ar kad 
rankraštis tikriausiai keliavo 
per rankas: iš viršaus žemyn. 
Atsieit, nuo partijos „bonzų" į 
drebakinkių rankas. Spėjamai 
tai paaiškintų, kodėl taip 
ryškiai atsispindi korektūri
niame egzemplioriuje nuomo
nių vieningumas. Samulionis 
sako: 

„Rankraštyje žaliu, juodu 
rašalu, storu mėlynu, raudonu 
ir paprastu pieštuku darbavo
si keletas asmenų, kurių tapa
tybės šiandien nebeįmanoma 
nustatyti. Kai kurias teksto 
vietas spalvingieji rašikliai 
braukia taip sutartinai, jog 
sunku net iššifruoti. 

Sruogos pastabos, kuriom jis 
replikuoja į taisymus... sura
šytos ant nedidelių lapelių, 
pritvirtintų prie mašinraščio 
puslapių"... 

Prisimenant, kad visa tai 
vyko pačiam bolševikinio tero
ro įsiūtyje, tasai gregoryo-
niškas cenzorių choralas nieko 
nestebina. Kur kas nelauktes-
nis reiškinys yra tai, kad vie
nu metu buvo prieita prie kaž
kokio kompromiso. Rankraštis 
buvo pasirašytas spaudai ir 
netgi buvo susilaukęs Glavlito 
leidimo. Atsieit, proto ląstelės 
buvo laimėjusios mūšį prieš 
obskurantizmo riterių spal
votus rašiklius. 

Kaip žinom, leidimas spaus
dint buvo atšauktas atviriems 
Sruogos priešams — Samu
lionis mini J. Žiugždą ir G. Zi
maną — įsikišus, įtikinus Lie
tuvos KP (b) CK sekretorių, 
jog „Sruogos knygoje kalinių 
stovyklų aprašymas yra ciniš
kas šaipymasis iš vokiškųjų 
grobikų aukų". Ta bukagal-
viška priekabė aiškiai rodo, 
kad K. Preikštas nebuvo susi
pažinęs netgi su veikalo iš
traukom, pasirodžiusiom spau
doje, ir tarė savo asilišką 

nuosprendį vien kelių pri-
stumtkelnių prikalbėtas. Ir 
tas „non imprimatur" galiojo 
dešimtį metų: autoriui mirus 
su kartėliu širdyje, knygos ne
sulaukus. 

Jei pagrindinis priekaištas 
Sruogos tekstui leidžia pajusti 
Ždanovinės epochos smalkių 
kvapą, tai pataisų siūlymai 
atskleidžia kur kas visuoti-
nesnį reiškinį. Braukytojų ne-
imlumą ironijai, baiminimąsi 
tirštesnio satyrinio dažo, ir 
apskritai, neišlavintą literatū
rinį skonį. O šios ypatybės 
nėra joks tarybinis monopolis. 
Kaip yra pastebėję literatūros 
tyrinėtojai šiame kontinente, 
o ypač „Creative Writing" 
dėstytojai, kaskart, kai disku
tuojamas koks originalesnis 
kūrinys, neišvengiamai susi
duriama su tais pačiais sąly
giniais refleksais. Būtent, pa
geidavimais pakeisti žodį ar 
metaforą kokia nors banalybe, 
stereotipu, labiausiai nuval
kiotu pakaitalu. Užtat įdo
miausias dalykas šiame sky
riuje yra Sruogos „atsišau-
dymai", pasibaisėjimai tais 
„fariziejiškais bukvajiedais" 
kaip jis juos vadina: 

„Klausyk, Redaktoriau, aš 
organiškai nepakenčiu štam
pų. Nuo tų 'žudė — išžudė' 
man plaukai iš nuobodumo 
nuo pakaušio smunka. Negali
ma gi tokiu nuobodumu žmo
nių nuodyti. 

... 'Ir dunda jis aukštiel-
nykas, kojas aukštyn išries-
damas'... Drastiškas sakinys. 
Bet ne apie sentimentus ar 
karališkus dalykus čia ra
šoma. Tokia buvo tikrovė — ir 
nėra ko falšyvinti. Protingi 
žmonės tuo sakiniu nesipik
tins, o durnių juk nesuskai
čiuosi". 

Tai, ką surašė Sruoga ant tų 
popieriaus skiaučių, grąžina 
atmintin profesorių tokį; kokį 
matydavom teatre, seminaro 
susirinkimuose. Gyvą, pasta
bų ir pasigėrėtinai šmaikštų. 
Ir daros jo gaila, pagalvojus, 
kad ne vien sapnuos jį perse
kiojo kraupios „BibelforŠerių" 
figūros, bet ir skaitant savo 
žemės žmonių atsiliepimus 
apie jo kūrinį. 

Savaip paguodžia vienas da
lykas. Nepaisant, kad knip-
čiaras užkliuvo Dievų miško 
rankraštyje nemažai smulk
menų, jie nepastebėjo skirsne
lio, kuriame Sruoga leidžia 
išsipasakoti Selonkei apie Bu
chenvaldą: 

„Esą, visa Buchenwaldo 
valdžia besirandanti ne ža
liųjų, kaip pas mus, krimina
listų, bet raudonųjų, politinių 
kalinių rankose. O raudonieji 
visi visuomet esą perdėm 
niekšai. Nuo jų žaliesiems 
stačiai gyventi nebegalima..." 

Apie komunistų įsifiltravi-
mą, perėmimą stovyklos ad
ministracijos ir šėliojimą fak
tiškai patinam plačiau iŠ Jor-
ge Semprun knygos — Quel 
beau dimanche (Paris, Grass-
et, 1980), kurioj, tarp kitko, 
labai panašiai kaip Sruogos 
tekste pasakojama apie slavų 
neatsparumą savo žemės Sauk*, 
mui. 

Pabaigai, dar viena digresi
ja. Buvo neseniai spaudoj (Tė
viškės žiburiuose) žinelė, kad 
Kryžių kalne pastatytas pa
minklas buvusių Štuthofo ka
linių atminčiai. Iniciatyva, ži
noma, tauri ir sveikintina, bet 
man „literatūros laukų žmo
gui" vis vien knieti kažkaip 
primint, kad nedera užmiršt 
rašto paminklų, kuriuos pa
liko B. Sruoga savo Dievų 
mišku, St. Yla savo Žmoni-
mis ir žvėrimis ir VI. Telksnys 
savo Kamino šešėlyje. 

Balys 8ruogm. Raitai Ketvirtas 
tomas: Proza. Parengė Algis Samu
lionis. Redagavo Donate Unciu-
vienė. Vilnius, Alma littera, 1997 
627 p. 
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Viskas plaukė iš 
Valentino širdies 

Kas dėl kokių nors prie
žasčių vasario 13 d. vakare 
neatvyko į Los Angeles Šv. 
Kazimiero salę ir neišgirdo bei 
nepamatė to, ką reikėtų ten 
dažniau išgirsti ir pamatyti, 
privalo atgailauti. Žinoma, ne
ilgai, nes tarpusavio meilė yra 
atlaidi. 

Ten buvo atlikta įspūdinga 
kompozicija „Meilė muzikoje 
ir literatūroje". J au vien tik 
žodis Meilė sakyte sako, kokia 
tai visuotinė žmonijos tema, 
labiausiai liečianti tuos, ku
riems jaunystėje lemta kurti 
gyvenimą. 

Daug nefilosofuodamas, pa
sakysiu: rengėjai buvo jauni 
naujos ateivių bangos lietu
viai, pasivadinę „Tie patys". 
Mielai suminėčiau visas jų pa
vardes, težinau tik Laisvūnę 
ir Gintarą Laurinkus, Rėdą ir 
Arūną Žvinakevičius. Jie yra 
tie patys, surengę gan įsi
mintiną Naujųjų metų suti
kimą. Bet tai praeitis. Geriau 
aptarkime rožiniame lakšte 
širdies pavidalu (da : ' A . Zvi-
lius) išspausdintą ir atliktą 
kompoziciją, sutver ų iš 14 pa
sirodymų. 

Šį kartą ne pati scena tapo 
dėmesio centru, bet intymaus 
glaustumo labui fortepijonas 
su visais priedais, žvakidėm, 
aristokratišku krėslu — įsi
kūrė salės kairiam kampe. 
Netoliese rikiavosi klausytojų 
kėdės. Net peršasi pava
dinimas — salės kampo kon
certas. Trikampio. J u k ir 
širdis, nepaisant apvalių li
nijų, yra trikampė. Deja, mie
liau klausytis fortepijono, kai 
jis.-£tov i. maždaug centre. Dar 
mieliau, kai matai pianistės 
rankas an t klaviatūros. Tą 
vakarą jos man (gaila) nebuvo 
regimos. 

Pradžioje trylikametė Miglė 
Žakerytė, šokdama ir dainuo
dama, atliko santūraus roko 
dainas „Debesėliai" ir „Ko
dėl?". Buvome sužavėti jos 
žingsnių, rankų judesių, dikci
jos darnumo. Tikras talentas. 

Po to pakaitom suaugusių 
atliekami numeriai pynėsi ši
taip: eilėraščio skaitymas, mu
zika, vėl eilėraštis, vėl muzi
ka... Poeziją atmintinai dekla
mavo Laisvūnė: gražiu aiškiu 

balsu, neskubėdama, be per
temptos emocijos. Išgirdome 
neilgus Eugenijaus Matuze-
vičiaus, Ramutės Girkontai-
tės, Antano A. Jonyno, Juozo 
Macevičiaus, Vytauto Mačer
nio ir Justino Marcinkevičiaus 
kūrinius. 

Gintaras Laurinkus aku
stine gitara pritarė kai ku
riems skaitymams. Jei neklys
tu, jo aranžuotas dalykas pa
gal L. Vilkončiaus muziką ir 
Puchalskaitės žodžius „Ar iš
saugosi mano meilę" tapo 
įdomia skaitymo, gitaros ir 
fleitos pjese. Fleita grojo Nata
lija Bagdonienė — su orfeišku 
lyrizmu. Vėliau, palydint gita
ristui, ji grojo užburiančią 
Nino Rotos melodiją iš filmo 
„Krikštatėvis". 

Tai jau antras kartas, kai 
šioje salėje išgirstu Eglę Janu-
levičiūtę, fortepijono meistrę, 
Santa Barbara, CA, universi
tete siekiančią muzikos dak
tarės laipsnio. Ji turi puikią 
atmintį ir nenumaldomą 
troškimą kuo giliau įsigyventi 
į grojamą kūrinį. Jau dabar 
jos repertuaras yra apstus, 
prabangus, įvaldytas. Prieš 
kelias savaites su rečitaliu 
pasirodė Culver City evange
likų šventovėje. O šiame Va
lentino vakare skambino jau 
visai kitus dalykus. Būtent: J. 
S. Bacho trijų dalių „Itališką 
koncertą" (tiksli, erdvi kūrinio 
eiga); Ravelio „Pavane pour 
une infante defunto" (kilnus 
šokis mirusiam kūdikiui); 
Chopin „Balade Nr. 3", opus 
47-9 (tyrai vaizduotei skirta 
muzika) ir Debussy „Tocata" 
(pasijutau susimąstęs, sėdįs 
vandenyno pakrantėj). Pra
vartu paminėti, kad Eglės mo
tina Ligija Janulevičienė irgi 
yra pianistė, skambinanti Lie
tuvos koncertuose. 

Kas buvo šio vakaro mece
natai, nežinau. Tik galiu pasa
kyti, kad rožiniame programos 
lakšte jiems dėkojama kaip 
„sponsoriams". Dėkojama ir 
visiems talkininkams. Be jų 
nebūtų ir tų skanių, įvairių 
patiekalų, kuriais po koncerto 
vaišinosi klausytojai. 

Man knieti pasiūlyti panašų 
spektaklį pateikti ir sekma
dieninei parapijos publikai. 
Juk tos įprastos, kad ir pras-

Pavasario belaukiant... Nuotr. Viktoro Kučo 

Baltiškųjų studijų 
susivienijimas — po 30 metų 
Laisvės siekis savo gim

tinėms per 50 okupacijos metų 
buvo didžioji paskata glau
džiam lietuvių, latvių ir estų 
bendradarbiavimui išeivijoje. 
Vienas jo vaisių buvo prieš 30 
metų JAV-jose įsteigtas susi
vieniji nas baltiškosioms stu
dijoms puoselėti (Association 
for the Advancement of Baltic 
Studies — AABS). 

Per tą laiką AABS daug nu
veikė. Jis įvedė tris Baltijos 
tautas į akademinio pasaulio 
konferencijų sales, universi
tetų klases ir bibliotekas, ap
jungė baltiečių kilmės ir kitus 
profesorius bei autorius. Susi
vienijimas suruošė 16 plataus 
masto konferencijų didžiuo
siuose JAV ir Kanados univer
sitetuose, išleido seriją studijų 
bei monografijų, leidžia Bal
tiškųjų studijų žurnalą ir biu-

mingos, literatūrinės popietės 
(kadaise poezijos vakarai), kai 
poetas B. Brazdžionis pristato 
Alę Rūtą, ir ji skaito; arba at
virkščiai — Alė Rūta pristato 
Brazdžionį, ir jis skaito, yra 
vis pasikartojančios, tad ir 
pabodusios. O štai jaunieji 
turi kažką kitoniškesnio, gai
vesnio. Verta išgirsti jų meną. 
Ir paremti, kaip remiam tuos, 
kurie mėgsta plačiu mastu po
litikuoti. 

P r a n a s Visvydas 

letenį. Sovietinei imperijai su
griuvus, susivienijimas išplė
tė savo veiklą ir į tris Baltijos 
valstybes. 

Atgavus nepriklausomybę, 
AABS neteko ir svarbaus ska
tinančio bei vienijančio impul
so. Kaip ir kitos baltiečių tau
tinės bei tarptautinės organi
zacijos užsienyje, jis turi iš 
naujo įvertinti savo veiklą, 
prisitaikyti prie naujo politi
nio bei kultūrinio žemėlapio. 

Sausio 1 d. iš dr. Violetos 
Kelertienės pirmininko parei
gas perėmęs estų kilmės pro
fesorius Thomas Palus turės 
galynėtis su pereinamojo laiko
tarpio problemomis ir nubrėž
ti gaires veiklai 21-jame šimt
metyje. Aktyviųjų narių skai
čius (dabar apie 800) lėtai 
mažėja, jų amžiaus vidurkis 
kyla. Autoritetingi balsai iš 
užsienio ragina susivienijimą 
neapsiriboti Estijos, Latvijos 

ir Lietuvos istorijomis, išplėsti 
savo akiratį, įsijungti į di
džiuosius moderniosios istori
jos debatus ir naujai apibrėžti 
pačią Baltijos srities sąvoką. 

Baltiškųjų studijų biulete
nio gruodžio numeryje nauja
sis pirmininkas į ateitį žvelgia 
viltingai. Pasak jo, adminis
tracija modernizuojama ir 
kompiuterizuojama, veiklon 
įtraukiami nauji baltiečių kil
mės žinovai, susivienijimas 

įžengė į „Internetą", kur kom
piuteriu galima atskleisti jo 
informacinį puslapį. 

Stambesnieji AABS užmojai: 
ruošiama Baltijos valstybių 
dokumentinė istorija nuo 19 
šimtmečio vidurio, pabrėžiant 
20-tąjį. Šiais metais pradeda
mas plačios apimties tyrimo 
projektas „Sovietų / vokiečių / 
sovietų okupacijos Baltijos 
kraštuose". 17-toji baltiškųjų 
studijų konferencija ateinan
čiais metais įvyks Georgetown 
universitete, VVashingtone, 
DC. Jos tema: „Baltijos šalys 
ir jų baltiški kaimynai: naujai 
apibrėžiant santykius". 

AABS jau perėmė kelias 
konferencijas Rygoje, Vilniuje 
ir Taline. Rygoje trejus metus 
veikianti susivienijimo bal
tiškoji įstaiga padeda Wiscon-
sin Eau Clair universitetui 
išvystyti pasikeitimo studen
tais programą. Jau pasirašyta 
bendradarbiavimo sutart is su 
Latvijos Mokslų akademija, 
tar iamasi su Lietuvos ir Esti
jos akademijomis bei univer
sitetais. Susivienijimo akiratis 
platėja, tačiau trijose Baltijos 
valstybėse „tebevyksta perėji
mas nuo santvarkos, kurioje 
buvo diskutuojama iš viršaus, 
į rinkos skatinamą demokra
tiją, — pareiškė AABS pirmi
ninkas, — Baltijos valstybės 
tebėra jo priešakyje. Ar šios 
visuomenės galės išlaikyti 
savo kalbas ir kultūrinį vienti
sumą, bendradarbiaudamos 
su ki tatautėmis grupėmis sa
vo viduje ir vystydamos vis 
platesnius bei atviresnius san
tykius su pasauliu? AABS na
riai atstovauja daugelį disci
plinų ir perspektyvų — todėl 
j is yra natūrali pastogė tokių 
klausimų daugialypių reiški
nių tyrėjams". 

(LER) 

kienės specialybe — biologija 
ir chemija, ji labai daug laiko 
skiria kraštotyrai ir dabar te
bevadovauja Priekulės krašto
tyrininkų būreliui. Knyga Vy-
žeikių. karalienė, pasak redak
torės Sigitos Papeškienės, pa
rašyta labai gražia klaipė
diškių kalba, joje a tkur ta to 
krašto istorija ir dvasia. 

Pati Edita Barauskienė tei
gia, parašiusi knygą apie 
kraštą, kultūrą, žmones, kurių 
nebėra. Kai stovi, pasak au
torės, prie kapo duobės, į 
kurią gula ištisi kaimai su 
savo. žmonėmis ir j ų vartotais 
žodžiais, posakiais, padavi
mais, pajunti norą pastatyti 
bent menką medinį krikštą. 
J is netrukus sutrūnys ir pra
dings, bet galbūt koks praeivis 
perskaitys to paminklo įrašą 
ir pasidžiaugs, atradęs kažką 
gyvą ir artimą. 

Ievos Simonaitytės premija 
Editai Barauskienei įteikta 
šių metų sausio 22 dieną 
Klaipėdos apskrities viešojoje 
I. Simonaitytės bibliotekoje. 
E. Barauskienė yra 13-oji Ie
vos Simonaitytės literatūrinės 
premijos laureatė. (Elta) 

VALSTYBINIO 
SIMFONINIO 

ORKESTRO SUKAKTIS 

Orkestro vadovas dirigentas 
Gintaras Rinkevičius Lietuvos 
Valstybinio simfoninio orkestro 
koncerto repeticijoje- Jubilieji
nis orkestro koncertas įvyks 
sausio 30-ąją naujoje kongresų 
rūmų salėje. Nuotr. Eltos 

Lietuvos valstybinis simfoni
nio orkestras, vadovaujamas 
Gintaro Rinkevičiaus, mini 
savo įsikūrimo dešimties metų 
sukaktį. Jubiliejinis koncertas 
įvyko sausio 30 dieną Vilniuje, 
Kongresų rūmų salėje, kurią 
vyriausybė yra paskyrusi 
šiam orkestrui. 

Idėja sukurti Lietuvoje 
antrą simfoninį orkestrą sklan
dė jau nuo 1981-ųjų metų. 

Pradžioje galvota apie nedi
delį orkestrą prie Muzikos 
akademijos, tačiau grupei ini
ciatorių pavyko įtikinti tuome
tinį aukštojo ir specialiojo vi
durinio mokslo ministrą profe
sorių Henriką Zabulį, kad 
reikia iš karto steigti rimtą or
kestrą. G. Rinkevičiaus vado
vaujamas, simfoninis orkes
tras pradžioje ir buvo pa
valdus šiai minister.j?.i, tik 
vėliau perėjo Kultūros mini
sterijos žinion. 

Pirmasis Lietuvos valstybi
nio simfoninio orkestro kon
certas buvo surengtas Operos 
ir baleto teatro salėje. Nuola
tinės koncertų salės, kaip ir 
tinkamų patalpų repeticijoms, 
šis orkestras per dešimt metų 
taip ir nebuvo gavęs. Repetuo
davo ir koncertuodavo univer
siteto auloje, paskui repetici
joms pritaikė gautas patalpas 
Žygimantų gatvėje. Kurį laiką 
repetuodavo Vidaus reikalų 
ministerijos kultūros rūmuo
se, plokštelių įrašų studijoje. 

Kongresų rūmų salė teikia 
orkestrui naujų vilčių, nors 
kol kas ji dar nėra visiškai pa
rengta koncertams. Jubilieji
nis koncertas buvo savotiškas 
salės egzaminas, patikrini
mas, ar gerai čia jaučiasi klau
sytojai ir atlikėjai. 

Kongresų rūmų salėje — 
parteryje ir balkone — 1,027 
kėdės. O scena — didesnė 
negu Nacionalinės filharmoni
jos. Orkestro vadovas G. Rin
kevičius tikisi, kad neapvils ir 
akustika. Aukšto lygio specia
listai viską labai tiksliai mata
vo, skaičiavo, kai kas pagal jų 
nurodymus jau patobulinta, 
pavyzdžiui, pakeistas lubų 
vaizdas. 

Lietuvos valstybinis simfoni
nis orkestras per mėnesį nau
joje salėje ketina surengti po 
du-tris koncertus, o kitu laiku 
j i bus naudojama įvairiau
siems tikslams, neatmetant ir 
pirmykštės paskirties — kon
ferencijų. 

Kongresų rūmų statybos di
rekcija statybininkams pra
ėjusiais metais liko skolinga 
apie milijoną litų. Salės už
baigimo darbams reikia dar 
apie penkių milijonų. Orke
stro vadovas dirigentas Ginta
ras Rinkevičius nusiteikęs op
timistiškai: pinigų turės atsi
rasti, j u k nepaliks valdžia 
likimo valiai nebaigtos įrengti 
salės. 

Sutikdamas orkestro de
šimtmetį, G. Rinkevičius 
džiaugiasi, kad tarp jo vado
vaujamo orkestro narių ne
mažai yra grojančių nuo pat 
pirmojo koncerto. (Elta) 

Pianiste Egi* Januleviciūtė (kairėje) ir fleitiste Natalija Bagdo
nienė. 

Poezijos skaitovė Laisvūnė Laurinkienė ir aranžuotojas gitaristas 
Gintaras Laurinkus. 

PASKIRTA IEVOS 
SIMONAITYTĖS 

PREMIJA 

Literatūrinė Ievos Simonai
tytės premija paskirta Editai 
Barauskienei už novelių ro
maną Vyžeikių karalienė. Taip 
nusprendė šios premijos komi
sija, susidedanti iš Klaipė
dos apskrities administracijos. 
Lietuvos rašytojų sąjungos 
Klaipėdos skyriaus, Klaipėdos 
universiteto ir I. Simonaitytės 
bibliotekos atstovų, apžvelgusi 
praėjusių metų Klaipėdos 
krašto rašytojų knygas, taip 
pat kitų lietuvių rašytojų kū
rinius apie Mažąją Lietuvą bei 
Klaipėdos kraštą. 

Vyteikių karalienę išleido 
Lietuvos Rašytojų sąjungos 
leidykla. Jos autorė Edita Ba
rauskienė, Priekulėje gyve
nanti pedagogė, šiuo metu jau 
pensininkė. Nors E. Baraus- Rasyt. Ievos Simonaitytės paminklas. Nuotr. Algimanto Žižiūno 
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Leidiniai 
Byloja šiurpi praeitis 

nenuostabu, kad prieš šėto
niškas užmačias sugebėjo atsi
laikyti tik pati tvirčiausia tau
tos dalis. Knygoje minimas ne 
vienas atvejis, kuomet viena 
Šeima suskilo į dvi priešingas 
stovyklas. Net ir dabar, pra
ėjus kelioms dešimtims metų, 
čekistų pasėta įtarumo sėkla 
duoda derlių. Toks atvejis 
minimas, pasakojant apie do
rą partizaną Mykolą Janulį-
Tautvydą, o jų buvo ne vienas 
ir ne vien tik aprašomose apy
linkėse. 

Pasakojimuose dažnai atsi
kartoja tų pačių partizanų pa
vardės, nes apie juos kalba ne 
vienas asmuo, ir dažnai skir
tingai, kiekvienas iš savo pa
ties asmeninio požiūrio. Dabar 
labai sunku nustatyti, kur yra 
tiesa, nes patys partizanai žu
vo, o tų metų įvykių liudi
ninkų kaskart mažėja. Dau
gelį prisiminimų nematoma 
gija jungia ne vien partizanai, 
bet ir čekistai, skrebai, iš
davikai. Dažniausiai atsikar
toja tardytojos sadistės Golub-
kovos, tardytojo Lenskio, če
kisto Tichomirovo pavardės, 
išlikusios atmintyje daugeliui, 
patekusių į jų letenas. (Šių 
eilučių autorius užtiko KGB 
operatyvinėse bylose labai 
„teigiamą'' Lenskio charakte
ristiką, rašytą pačių saugu
miečių). Kai kas iš jų pa
garsėjo gan plačiai visoje 
Lietuvoje, tačiau, deja, teisin
gumo ranka jų nepasiekė. 

Kad čekistai neturėjo abso
liučiai jokios moralės, papildo
mai liudija faktai apie buvusi 
partizaną-išdaviką K. Riauba-
Kazoką. Išdavęs ne vieną de
šimtį laisvės kovotojų, beveik 
po dešimtmečio jis vis tiek 
buvo nuteistas sušaudyti. To
kio plauko išdavikai partiza-

Nauji JV. Boįn taitės 
fortepijoniniai kūriniai 

Pernai metų pabaigoje kny
gynuose pasirodė „Vagos" lei
dyklos gražiai išleista Aukš
taitijos partizanų prisiminimų 
II dalies knyga. Pirmoji dalis 
jau senokai parduota, nors 
dėmesio ir reMamos jai buvo 
skirta visai neuaug. 

Šioje knygoje pateiktą me
džiagą surinko ir susistemino 
Romas Kaunietis, dar sovie
tiniais laikais pradėjęs tokį 
darbą. Dabar toliau tęsiami 
prisiminimais apie Vyčio apy
gardos partizanus ir kitus su 
jais susijusius pokario metų 
įvykius. Juos pasakoja buvu
sieji laisvės kovotojai, jų arti
mieji, ryšininkai arba net eili
niai žmonės, nejučiomis vie
naip ar kitaip įtraukti į kru
viną verpetą. Kai kurie pasa
kojimai gan ilgi ir išsamūs, 
juose daug faktų, pavardžių, o 
kiti visai trumpi, tačiau vis 
tiek vienaip ar kitaip svarbūs. 
Pasakotojai juose savomis lū
pomis liudija, kaip anuomet 
vyko Lietuvos genocidas, re
miamas savųjų kolaborantų-
skrebų ir aktyvistų. Knygos 
sudarytojas įžangoje pabrėžia, 
kad šitie buvo atviri priešai, 
todėl kova su jais buvo leng
vesnė. Daugiausia žalos ir 
išdavysčių padarė čekistų už
verbuoti slapti agentai ir viso
kie „šaltiniai", slapta praneši
nėję apie kiekvieną partizanų 
žingsnį, išdavinėje jų ryši
ninkus ir net šiaip dorus ne
kaltus žmones. Jie buvo če
kistų stropiai slepiami, visaip 
pridengiami, nukreipiant įta
rimus į kitus asmenis. Ne 
vieną tokį išdaviką partiza
nams pavykdavo išaiškinti ir 
nubausti, tačiau didžioji dalis 
tęsė savo niekšiškus darbus. 
Jų iki šiol nepalietė teisingu
mo ranka, nors dabar prieina
mi KGB archyvai daug ką 
atskleidė. Dalis likusių gyvųjų 
ir dabar visokiais būdais sten
giasi kenkti nepriklausomai 
Lietuvai. 

Knygoje per 700 puslapių, 
panašios apimties ir pirmoji 
knyga. Negalima prisiminimų 
komentuoti vienaip ar kitaip, 
nes tai dokumentinė medžia
ga, kurią pateikia kelios de
šimtys asmenų. Jie pasakoja
mi be pagražinimų ir lyrinių 
intarpų, o patraukia savo au
tentiškumu, tragiškais arba 
net šiurpiais epizodais. Maty
ti, kad redaguota tik labai 
nežymiai, būtinybės atveju. 
Be abejo, kiekvienas, paėmęs į 
rankas šią knygą, jos greitai 
nepadės į šalį. Tai gyva mūsų 
tautos tragiško laikotarpio is
torija, aprėpianti tik Siesikų, 
Pagirių, Raguvos, Ramygalos 
ir iš dalies kai kurias kitas 
apylinkes. Ji papildoma intar
pais išrašų ii KGB archyvuose 
išlikusių originalų, kurie paro
do, kaip buvo rezgamos pin
klės partizanams ir kokiais 
bodais tai buvo daroma, todėl 

Jaunojo muziko ugdymas — 
tai sudėtingas mokymo proce
sas, kurio sėkmingą eig4 di
dele dalimi lemia tikslingai 
parinktas repertuaras. Jo pa
grindu formuojamas muziki
nis skonis, estetinės nuosta
tos, vystomi skambinimo įgū
džiai. Todėl svarbią reikšmę 
įgauna lietuvių muzikantų pa
rašytas repertuaras. Lietuvių 
pedagogai jau seniai sėkmin
gai naudojasi J. Čiurlionytės, 
V. Krakauskaites, N. Simona-
vičienės pradžiamoksliais bei 
kitų autorių parengtais* for
tepijoninių pjesių rinkiniais. 
Džiugu, jog lietuvių fbrtepijo- zyslaw Munz fortepijono kla
no metodinę literatūrą sėk- sėje.Vėliau Duąuesne univer-
mingai papildė Amerikoje gy- siteteji įgijo muzikos bakalau-
venančios lietuvių pianistės, ro, o West Chester universi-
pedagogės Nįjolės Bogutaitės tėte - fortepijono pedagogi-
— Dėdinienės lietuvių liau- kosmagistro laipsnius. N. Bo
dies dainų temomis sukurti 
fortepijoniniai kūriniai. Lig 
šiol mūsų pedagoginėje prakti
koje populiarus yra šios au
torės 95 etiudų fortepijonui 
rinkinys Šaltinėlis, Lietuvoje 
išleistas 1993 metais. 

Neseniai lietuvių, pedago- daini) temomis. Profesorė ne 
gus pradžiugino gražiai apipa- kart* pabrėžė: „grodami liau-
vidalinti ir išleisti t r y s nauji d"*.^** melodijas, moksjei-
Nijolės Bogutaitės-Dėdinienės 

tūrių kti&vių liaudies dainų-
varnoj® fortepijonui. Juose, 
kaip ir ankstesniuose savo 
darbuose, autorė nesiekė ieš
koti bei įprasminti fortepijono 
dėstymo naujovių. Ji tęsė lie
tuvių fortepijono metodikos 
pradininkes Jadvygos Čiur
lionytės pradėtą kelią, nužy
mėta Mažajame pianiste: „au
klėti pradedantį muzikos mo
kytis jaunimą Savojoje tauti
nės muzikos dvasioje"(p.28). 

Nijolė Bogutaitė-Dėdinienė 
mokėsi garsioje Baltimorės 
Peabody konservatorijoje len
kų kilmės profesoriaus Miec-

gutaitė— Dėdinienė dėstė for
tepijoną keletoje Amerikos 
aukitujų mokyklų, sukauptą 
pedagoginę patirtį, fortepijono 
mokymo metodikos žinias ji 
perteikė, kurdama nesudė-

pjeses lietuvių liaudies 

parengti rinkiniai: ĮO kanonų 
ninės kovos pabaigoje padarė fortepijonui, 12 lietuvių liau-
labai daug blogio, išdavinė- dies dainų fortepijonui ir Ke-
darni savo buvusius draugus, 
ir visiems laikams išliks kaip 
savo tautos gėda. 

Ne paslaptis, jog ir partiza
nai ne visi buvo dori ir pa
sižymėjo aukšta morale, pa
darydavo klaidingų spren
dimų. Ne vienas asmuo liudija 
kaip be jokios kaltės jie su
šaudė žmones, patikėję skun
dikais, arba neteisinga savo 
nuomone. Ne kartą jie prisi
pažindavo klydę, atsiprašinė
davo gyventojų už tragiškas 
klaidas. Kita vertus, nereikia 
pamiršti, jog parodytas gailes
tingumas neretai patiems kai
nuodavo gyvybę. Be to, jų var
du plėšikavo visokie nedori 
žmonės arba net skrebai, o 
tokius dalykus slapta skatin
davo čekistai. 

Kaip ir visi mirtingieji, par
tizanai nevengdavo alkoholio, 
kai kada net per daug juo 
piktnaudžiaudami. Tačiau vis 
dėlto reikėtų ir juos suprasti, 
nes juo toliau, tuo labiau blėso 
viltys sulaukti bet kokios pa
ramos iš Vakarų, o perspekty
voje laukė pralaimėjimas ir 
mirtis. Daug kas priklausė ir 
nuo pačių vadų, nes kovų pa
baigoje ne vienas palūžo. Savo 
vaidmenį atliko ir trėmimai, 

viMUauso į dainų melodin
gumą, j a s pamilsta, įgauna 
taute savimonės". 

Su J. Čiurlionyte autorę sie
ja K t ik meilė lietuviškam 
folklorui, bet ir kai kurios ki
tos metodinės nuostatos. Visų 
pirma, dėmesingumas pozici
niam skambinimo fortepijonu 
pnsapui - Kaip žinia, šis meto
das jaunojo pianisto ugdymo 
procese turi svarbų vaidmenį, 
suteikia stabilumo, užtikrin-
tuimjau.smą, leidžia formuoti 
laisvus, taisyklingus rankų ju
desius be i patogią rankos pa
dėtį N'. Bogutaitės-Dėdinienės 
pjesės neperkrautos pernelyg 
sudėtingomis atlikėjiškomis 
užduotimis. Šiuos kūrinius 
galėtu, skambinti jau trečių-
šežu)klasių moksleiviai. 

Keturių lietuvių liaudies 
dainų variacijos praplėtė lig 
Šiol skurdoką stambios formos 
kūrinių lietuvišką repertuarą. 
Šie ciklai patraukia emocine 
įtaiga, stilistine vienove, tiks
lingu vystymu. Autorė čia itin 
dėmesinga temos intonacinei 
raiškai bei ritminiam vysty
mui. Paprasta, neįmantri har
monija, tačiau įvairi faktūrinė 
plėtotė suteikia variacijoms 
nepakartojamą žavesį, skatina 
jaunuosius pianistus siekti 
fortepijoninių spalvų įvairo
vės. 

Lietuvių liaudies dainų te
momis Nijolė Bogutaitė-Dėdi
nienė kuria ir polifoninio žan
ro pjeses — 10 kanonų fortepi
jonui. Raiški teminė medžia
ga, lankstus dvibalsiškumas, 
pagrįstas kanono plėtojimo 
principu, savitas derminis ko
loritas, dainingas legato štri
chas derinami su sudėtin
gesniais dinaminiais ir muzi
kiniais uždaviniais, praple-
čiančiais instruktyvaus reper
tuaro rėmus, suteikiančiais 
pjesėms išbaigtą meninį vaiz
dą. Kūrinėlių tempai yra gana 
vidutiniški, beveik nesutin
kame greito judėjimo muzikos. 
Šios pjesės lavina jaunųjų pia
nistų polifoninį girdėjimą, 
skatina pajusti balsų savaran
kišką plėtotę, perteikti jų re
gistrinį, tembrinį spalvingu
mą. 

12 lietuvių liaudies dainų 
fortepijonui — tai puiki gali
mybė ne tik geriau pažinti 
neišsemiamus lietuvių folklo
ro klodus, bet ir įvairiapu
siškai ugdyti jaunųjų pianistų 
skambinimo įgūdžius. Kiek
vienoje pjesėje autorė kelia vis 
naujus atlikimo uždavinius: 
melodijos ir akompanimento 
garsinio diferencijavimo, ran
kų savarankiškumo ir jų koor
dinavimo lavinimo, lygaus 
faktūrinio judėjimo, dainin
go instrumento skambėjimo, 
staccato bei kitų charakte
ringų štrichų išgavimo būdus. 
Savita pjesių forma neretai 
primena kupletinę dainų struk
tūrą, daugelis pjesių praside
da trumpute įžanga ir baigiasi 
codette. 

Leidinių pabaigoje pateikia
mi lietuvių liaudies dainų, 
kurių temomis buvo kuriamos 
pjesės, tekstai. Tai padės jau
niesiems atlikėjams geriau su
vokti jų turinį, tvirčiau įsi
minti melodiją, pajausti ben
drą kūrinio nuotaiką, o taip 
pat lavinti savo vaizduotę. Ti
kiu, jog ir šie Nijolės Bogu
taitės-Dėdinienės kūriniai 
plačiai paplis ne tik profesio
nalių pianistų pedagoginiame 
repertuare, bet ir muzikos 
mėgėjų tarpe. 

Ramunė Kryžaukienė 

Liudvikos Didžiulienės 
•jNaa*" 

raštai 

džioje prisiminimus pasako
ja buvęs NKVD leitenantas 
Striukas, nejučiomis įtrauktas 
į priešų eiles, o vėliau ir pats 
suimtas. Nereti atveja, kuo
met ir skrebai stengdavosi pa
dėti partizanams arba net 
įsijungdavo į jų barius, įsi
mena istorija apie 2 2 skrebų 
pasitraukimą pas jvog Pagi
riuose. 

Prisiminimų pasakotojai nie
kur nekoneveikia savo priešų, 
santūriai apie juos Kalba- Do
riems žmonėms keršto ir nuo
latinės neapykantos jausmas 

labai gerai, jei kas 
dalį pačių vertingiau

sių ir įdomiausių epizodų 
išversti angliškai, nes iki šiol 
pasaulyje labai mažai žinoma 
apiepokcario metus Lietuvoje 
ir jos laisvės kovotojus. Ši 
kova neturėjo analogų nė vie
name pasaulio krašte. Deja, 
toks noras lieka sunkiai įgy
vendinamas: viską nulemia lė
šos Išleidžiant pirmąją kny
gą, jos sudarytojas R. Kaunie
tis vargo ne vienus metus, nes 
tuomet -valdžioje buvo LDDP 

Lietuvos istorija 
ir dabartis 

prievartinis varymas į kolcho- yra svetimas. Jiems pakaktų vyriausybė. Dabar padėtis 
zus, purvina propagandos si- tik kaltės pripažinimo ir nuo- ?'e^t'e.. P*8erėj°> « * ne tiek, 
s tema. Dori žmonės matė niū
rią tikrovę, tad kiekvienas tar
si sraigė įsitraukė į savo ke
valą ir stengėsi tyliai jame 
tūnoti. 

Yra knygoje vienas kitas 
epizodas, kur pasakojama, kad 
ir NKVD kareiviai ne visuo
met buvo aršūs partizanų per
sekiotojai: gyventi kiekvienas 
trokšta. Gal net savotiškai 
simboliška, jog knygos pra

siniaus atsiprašymo, tačiau to 
Lietuvoje stokojama . 

Šie prisiminimai labai ver
tingi savo tikroviškumu, nes 
iš jų kiekvienas mato ir ma
tys, kokia buvo kova su oku
pantais. Dar šiemet turėtų pa
sirodyti II dalies 2 knyga apie 
Algimanto apygarda, o vėliau 
bus išleisti prisiminimai apie 
Didžiosios Kovos apygardos 
Plieno rinktinę. 

kiek reikėtų. 
Apnaudoka, kuomet tokio 

pobodžio literatūra beveik ig
noruojama visos žiniasklaidos, 
kas tai p pat aiškiai liudija 
apie tb>ejingą požiūrį į savo 
tautos istoriją. Reikia tikėtis, 
kad ateinančios kartos paga
liau ttsitokės ir viskas įeis į 
normalias vėžes. 

Algirdai S iuksčius 

Lietuvos Nepriklausomybės 
dienai pažymėti .Baltų lankų" 
leidykla išleido naują albumą 
Lietuva: praeitis, kultūra, da
bartis. Leidinys pristatytas va
sario 17 d. Vilniaus rotušėje. 

Albumo sudarytojas Saulius 
Žukas sakė, kad tai — pirma
sis leidinio pristatymas siau-

Neseniai į mano rankas pa
teko Liudvikos Didžiulienės 
Žmonos Raštų. I ir II tomai, 
išleisti 1998 m. Pradų leidyk
los Vilniuje. Autorė ne šių 
laikų rašytoja, o žinomų ra
šytojų žemaičių — Žemaitės, 
Lazdynų Pelėdos ir Šatrijos 
Raganos — bendraamžė, pra
dėjusi rašyti taip pat XDC a. 
pabaigoje, savo kūrinėlius 
spausdinusi Varpe, Ūkininke 
ir kituose draudžiamojo laiko 
laikraščiuose. Ji, kaip ir Že
maitė bei Lazdynų Pelėda, 
savamokslė, daugiau pažįs
tanti kaimą, o ne miestą. Ji 
vienintelė ano meto moteris 
rytų aukštaitė tarp trijų poetų 
vyrų, trijų Antanų: kun. 
Strazdo, kun. Vienažindžio ir 
vysk. Baranausko bei jos laiku 
iškylančio kaimyno Jono Bi
liūno. Iš artimų jai apylinkių 
kilę pirmieji du Antanai buvo 
labai populiarūs savo dai
nomis liaudyje, kad sunku 
buvo nustatyti, kas kam pri
klausė. Ji rinko kaimiečių 
tarpe pasklidusias Strazdo 
dainas ir pasakojimus apie jį. 
Surinktą medžiagą perdavė 
dr. J. Basanavičiui, kuris pa
ruošė leidinį Iš kunigo Antano 
Strazdo gyvenimo ir raštų 
(Vilnius, 1911). Taip pat už
rašė daug Vienažindžio dainų. 
Literatūros tyrinėtojų reika
lais buvo nustatyti, kurie tų 
poetų kūriniai yra jų, kurie 
tik jiems priskiriami ar liau
dies perdirbti. 

Ji — Liudvika Nitaitė — yra 
kilusi iš Roblių k., Pane
munėlio vis., Rokiškio apskri
ties. Tėvas nuomojo dvarelius. 
1877 m. ištekėjo už Grie-
žionėlių dv. savininko, veik
laus ano meto lietuvio Stasio 

ram skaitytojų ratui. Išleisti šį 
albumą paskatino Algirdas 
Julius Greimas, raginęs rinkti 
medžiagą apie Lietuvą dar 
1990 metais. Remdamiesi 
anksčiau išleistos nedidelės 
knygelės Lietuva Pabaltijy sti
listika, leidėjai tęsė darbą, rin
ko medžiagą. 

Leidėjai sakė neturėję tikslo 
sistemingai papasakoti Lietu
vos istoriją. Albumą sudaro 
tekstai apie šalies istoriją, 
meną, kalbą, tikėjimus, pra
monę, didžiuosius miestus. 
Leidinyje yra apie puspenkto 
šimto iliustracijų, daugiausia 
nuotraukų. Archyvinės nuo
traukos surinktos iš muziejų, 
bibliotekų, fotografų archyvų. 
Didelę dalį iliustracijų sudaro 
nuotraukos iš Eltos archyvo. 
S. Žukas pabrėžė, kad albu
mas — naujoviškas leidinys. 
Jame tekstai ir iliustracijos 
yra gana lygiaverčiai. Iliustra
cija nekartoja teksto, judviejų 
santykis provokuoja skaity
toją, sudaro tam tikros įtam
pos lauką. 

Abiejuose Rotušės aukštuo
se atidaryta nuotraukų paro
da „Iš knygos archyvo". Joje 
eksponuojamos ir į knygą ne
patekusios nuotraukos, ir al
bumo maketo puslapiai. An
trame aukšte — nuotraukos iš 
fotografijos meistro Vytauto 
Stanionio kolekcijos, pirmame 
— dabartinių fotografų dar
bai. 

Albumo pristatyme ir paro
dos atidaryme dalyvavo Lietu
vos prezidento patarėjai Rai
mundas Mietelis ir Darius 
Kuolys, „Baltų lankų" leidyk
los vadovai, fotografai, tekstų 
autoriai. 

Unikalų leidinį parėmė Lie
tuvos 1000-mečio minėjimo di
rekcija, Lietuvos Kultūros mi
nisterija, firma „Mo Do Paper 
Lietuva", spaustuvė „Vilspa". 

(Elta) 

Didžiulio. Nuo 1892 m. 
pradėjo bendradarbiauti Var
pe, Ūkininke ir kituose drau
džiamojo laikotarpio laikraš
čiuose. Temos — praktiški pa
tarimai kaimo moterims. Ją, 
jau žinomą spaudos bendra
darbę, pagarsėjusią valgių ga
minimo knyga, 1895 m. va
sarą aplankė Jonas Jablons
kis, tuo laiku mokytojavęs 
Mintaujoje (latv. Jelgava). Jis 
prikalbino Didžiulienę, turin
čią gausią šeimą, vykti į Min
taują ir laikyti ten mokslei
viams bendrabutį. Bus dvigu
ba nauda: motinai ten gy
venant, vaikai, nenutrūkę nuo 
motinos, galės lankyti mokyk
las, o bendrabutis pasidarys to 
miesto lietuvybės centru. 

Į Mintaują L. Didžiulienė su 
vaikais nusikėlė 1895 m. Jos 
bendrabutyje apsigyveno daug 
mokinių, kilusių iš rytų Lietu
vos, vėliau tapusių žymiais 
Lietuvos žmonėmis (A Smeto
na, J. Tūbelis). Tų pačių metų 
rudenį mokyklos vyresnybei 
įsakius moksleiviams katali
kams malvią prieš pamokas 
kalbėti rusiškai, mokiniai at
sisakė, ir atsisakiusieji buvo 
pašalinti iš gimnazijos. Ka
dangi pašalintųjų tarpe buvo 
ir jos bendrabutiečiai, jai buvo 
uždrausta mokinius laikyti: Ji 
liko tik su savo vaikais, pate
ko į vargą, ką rodo II tome 
išspausdinti laiškai vyrui. Šie 
įvykiai aprašomi ir I tome per
spausdintoje Ką aš beatmenu 
knygoje. Iš laiškų matoma, 
kaip vargsta L. Didžiulienė 
Mintaujoje, kaip vargsta ne
praktiškas jos vyras Grie-
žionėlese. Vėliau leido jai ben
drabutyje laikytf tik rioMmlifr 
gimines. Tada jos bendrabu
tyje apsigyveno rytiečiai lietu
viai, jos „giminės". 

Vaikams baigus mokslus 
Mintaujoje, prasidėjo naujos 
bėdos. Vyras, veiklus lietuvis, 
už dalyvavimą 1905 m. revo
liuciniame judėjime, buvo iš
tremtas į Sibirą. Vėl nauji var
gai, vėl susirašinėjimas su iš
tremtu vyru. _;-aJ-~-

II tome yra 380 laiškų, 
kurių pusė vyrui, vaikams, 
kiti — susirašinėjimas su 
žymiais to meto Lietuvos žmo
nėmis. 

I t. yra perspausdinta mi
nėta Ką aš beatmenu ir kele
tas jos apsakymų, originaliai 
spausdintų Varpe. Savo ben
drabučio veiklai L Didžiu
lienė buvo sukūrusi keletą 
scenos veikalėlių, kurie ten ir 
buvo vaidinami, deja, jie ten h* 
pranyko. 

Gerai, kad L. Didžiulienės 
— Žmonos beletristiniai ban
dymai, spausdinti įvairiuos* 
sunkiai beprieinamuose laik
raščiuose, ir laiškai, išlikę įvai
riuose archyvuose, išspaus
dinti dviejuose tomuose, pasi
darė prieinami literatūros ir 
kultūros tyrinėtojams. 

Kas mane riša su šiomis 
knygomis? Trys ryšiai. Pirma, 
L. Didžiulienės raštų tarmė, 
su matais skirtumėliais, kaip 
ir mano, ir ta tarmė atsispin
di. Antra, jos sūnus dr. Anta
nas buvo mano mokytojas. 
Trečia, mokytojo sūnus, jos 
vaikaitis inž. Algirdas — 
mano bendraklasis. 

Šias knygas čia, Amerikoje, 
sunkoka gauti (mėgintina 
skambinu 708-863-3756), bet 
rekomenduotina apsilankan
tiems Lietuvoje jos pasiteirau
ti. Ji yra artima rytiečiams 
lietuviams, kilusiems ii jot 
aprašomų apylinkių: Suba
čiaus, Andrioniškio, Anykščių. 
Knygos kaina nepažymėta, 
manau, kad sutartinė. 

Juosas Masilioms 


