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Bernardas
TA VASARIO

Bernardo Brazdžionio
papildymai

Brazdžionis

DIENA

Vasario diena man nušvito
Pačiame vidury vėlumos —
Ant palangės snaigės krito
Speigui spaudžiant pirštais žiemos.
Buvo vakaras. Švilpė lyg tyčia
Pasiklydęs šiaurys
kamine,
0 iš kampo spinksulė grabnyčia
Apibėrė šešėliais mane...
i

Į marškonį
Kai apkrito
Į šešėlių —
Paguldytas

Vytautas

•

nakties suvystę
tamsos spinduliai,
sapnų
karalystę
pravirkau gailiai.

„Cit, neverk!.. — man mama pasakė.
Už tave jau atsiverkiau aš.:
Tegu dega lig ryto žvakė,
Tegu sninga lig ryto, dievaž, —
Kad ant sniego duknų miegotų
Mano kūdikio šviesūs sapnai,
Prie verdenės gyvenimo guotu
Kad linguotų žali putinai..."
...Rytas, deimantais, perlais nusėtas
Ir sutirpęs ant skruostų mamos,
Nepasakė, kad gimė poetas
Išnešiotas žemės žiemos,
Nepasakė, kad jo horoskopas
Parašytas tremties
likime,
Nepasakė, kad širdžiai susopus
Reikia gydyt gimtąja žeme.

Poetas Bernardas Brazdžionis, š.m. vasario 2 d. švenčiantis gim
tadienį (g. 1907 m. vasario 2 d.). Džiaugiamės ir dalinamės su skai4 y t o j a i s v s u visa lietuvių tauta, jo atsiustais naujausiais eilė
raščiais ir siunčiame nuoširdžiausius sveikinimus bei linkėjimus
mūsų Iškiliajam Poetui. Ad multos annos!

Te per Tave Dangus palaimina Efezo
tikinčiuosius,
Te jųjų akyse išnyks sunkių dienų migla,
KATEKĖO
Tie, kas nežemiškaisiais lobiais girsis, garsinsis
irguosis,
„Katekėo', arba trijų trumpų žodelių , .kol" istorija, virtusi pirmuoju lie- Nuo tų bus amžiams atitolinta turtuolių užtarnautoji
pekla.
tuviškai spausdinto katekizmo žodžiu.

Ilgai girdėjome Perkūną
Aukštai po debesiu tirštu,
Šiurpu nueinantį per kūną,
It mums grūmojantį
pirštu.

Rašau dar kartą Tau, brolau, brangusis
Timotiejau,
Prašau: ne kartą ir ne du saviesiems tikintiesiems
paskaityk
Ir nesiskųsk, sakydamas, kiek už tikėjimą kentėjau,
Ir vykdyk valią Viešpaties,
Ir žodį Jo visur girdėk, visur matyk, visiem sakyk.

Kol kartą saulė patekėjo
Ne žaibo degančiu raštu,
Kol gimė balsas katekėo
Nebegrumodamas
pirštu.
To pat dangaus ženklai tie patys,
Nors jau „aš myliu", ne „nirštu",
Žmogus, dar baiminos, tasgatės,
Galybių Viešpaties pirštu...
Ir balsas ėjo „katekėo"
Perkūno griausmo
įkandin,
Kol Lietuva juo įtikėjo,
Įspindusiu giliai širdin.
Žodžiais, per amžius
amžiniausius.
Dievo tarnais
ištikimais
Te savo sielos veidą praustuos
Visa širdim visais jausmai.*)
*) Graikų kalbos veiksmažodis „katekėo" — daryti „stiprų aidą"; apaš
talo Morkaus „katekėo" minti9 — „smarkiai aidi kvietimas sekti Jėzų"
Morkaus evangelijoje pirmieji skyriai (IX-XX) yra laikomi pirmuoju
krikščioniškosios bažnyčios katekizmu.

Esu aš tikro žodžio nesurandanti esė,
Viena iš daugelio, viena iš daugelio esių,
Jo žodžių Kanaanoje ir Kanoje tartų tesė
jas, tat ir nenutraukdamams
tęsiu.
Esu aš žodis, vis dar nebaigtas ištart,
Tarp daugelio anuo metu ištarti nebaigtų,
Ir nežinau, kas visą jį ištars dabar,
Ar tu, ateinantis, ne tu, ar tu,
- s.

LAIKO
Laiko
Vaiko
Sunkų
Laiko

ŽIRKLĖS

žirklės kerpa ploną šilko siūlą,
trumpą laimę, tėvo ilgą dieną,
laivo lyną ir betono sieną,
žirklės kerpa ploną šilko siūlą.

Ir karalių Ulą, ir bevardį tūlą,
Karo — bado metais urmu ir po vieną,
Laiko žirklės kerpa ploną šilko siūlą,
Vaiko trumpą laimę, tėvo ilgą dieną.
Laiko žirklės kerpa geležį ir plieną,
Ąžuolą ir smilgą, vargšą ir turtingą.
Vakarą bei rytą, naktį irgi dieną,
Laiko žirklės kerpa geležį ir plieną.
Kurs gal neturėjo net kuokštelės šieno,
Nuogas ir be cento, nieko kam nestinga,
Laiko žirklės kerpa geležį ir plieną.
Ąžuolą ir smilgą, vargšą ir turtingą.
*
Laiko žirklės kerpa jauną miesto merą,
Ir Magnificenciją, ir pilką vargo pelę,
Kitame krašte pasaulio seną Ahasi erą,
Laiko žirklės kerpa jauną miesto iierą.
Nuneša į tolimiausią amžių statosferą
Tavo sielą, kaip aguonos grūdą ar pupelę.
Laiko žirklės kerpa jauną miesto merą,
Ir Magnificenciją, ir pilką vargo pelę.
OMNIA MEA MĖCUM
ici

PORTO

i

Kas ieškome iš viso vieko, iŠ širdies visos,
Kas ieškome tikėjimo gilių vigilijų prasmės,
Kas ieškome Mesijo meilės magijos šviesos,
Tartum šventų Mišių metu per Pakylėjimą giesmės.
APAŠTALO

PAULIAUS

Bfemo vyskupui

LAIŠKAS

Timotiejui

Rašau dar kartą Tau, brangusis
Timotiejau,
Ne sykį priesaiką sau aš tokią daviau;
„O gal ne veltui tiekos už tikėjimą kentėjau,
Kad po mirties, tikiuos, bus kiek lengviau*.
Buvau ne kartą baustas, kaltintas esu ne kartą,
Tatiau tikiuos, kad kūno bausmes sielai nenuėjo be naudos;
Bausmių nevenk, Brangusis Kristuje, neklausk.ar verta
Vartok maldos aliejų šventąjį, jis kūnui sutrūnyt neduos.

Nieko neišlošiau to aš iš kortų,
Kuo gi man būt, jei ne žodžio eskortu.
Dieve galybių, sakyk man, kodėl gi
Nuolat girdžiu garsų giltinės dalgi?
Kai vaikštau žemėje
Omniamea
mecum

dar be egzortų,
porto.*)

Viltį aukščiau nepakilt ir neramų
Amą imu aš be didelių dramų.
Tarp menkaverčių pasaulio reliktų
Viską ir nieko, kas amžina liktų,
Viską palieku už žemės borto —
Omnia mea mecum non porto.**)
Aš visa, ką turiu, su savim nešioju.
A.; >- i^.i. ka turiu, paliksiu zomų SIOJP

Strolia

Teisybė. Poetas Bernardas
Brazdžionis nekompozitorius.
Jis dainų nekūrė. Bet jo poezi
ja yra tokia daininga, jog pa
traukė daugelį mūsų dainų
kūrėjų jo eilėraščiams pritai
kyti muzikini rūbą. Braz
džionio poezija yra ir įvai
rialypė. J a i s u k u r t a muzika
siekia nuo trumpų vaikiškų
dainelių iki plačios apimties
kantatų, reikalaujančių stam
baus ir pajėgaus atlikėjų sąs
tato net su simfoniniu orkes
tru. J o kūryba vienodai vilioja
įvairių k a r t ų kompozitorius
šiapus ir a n a p u s Atlanto. Tai
labai išryškėjo iš K. Skaisgirio
straipsnio „Bernardo Brazdžio
nio poezija muzikoje" (Drg.,
2000.XII.30). Ten išvardinti
net 152 42-jų lietuvių kompo
zitorių kūriniai, sukurti pagal
B. Brazdžionio eiles.

knygoje apie
kompozitorių
Juozą Gruodį (Vaga, Vilnius
1965) y r a p a t a l p i n t a s Gruo
džio laiškas J u o z u i Naujaliui:
„...aš labai prieš T a m s t ą nu
sidėjau! Iki šiol m a n i a u , kad
„Op, op" tai y r a liaudies melo
dija, o liaudies melodijas vi
siems neginta vartot..." (Gruo
dis buvo p a r a š ę s išplėstos for
mos kūrinį chorui p a g a l dainą
„Op, op, k a s t e n , Nemunėli",
nežinodamas, k a d tai Naujalio
originali kompozicija.) Tiesa,
y r a dainų, k u r i ų a u t o r i ų pa
vardės laikui b ė g a n t užsimir
šo, nubyrėjo. S p a u d o s draudi
mo laikais nebuvo
saugu
spausdinti poetų tikrąsias pa
vardes. Bet šiais laikais kon
certų programose a r plokš
telių
įdėkluose
nenurodyti
dainų a u t o r i u s yra nepateisi
namas aplaidumas.

Kas pažįsta Kazį Skaisgirį,
žino, kad jis yra darbštus,
kruopštus ir sąžiningas muzi
kos darbuotojas. Jo tvarkomas
J. Žilevičiaus-J. Kreivėno mu
zikologijos archyvas Čikago
je traukia daugelį, muzikos
klausimais besidominčių, lie
tuvių tiek iš išeivijos, tiek ir iš
Lietuvos. Straipsnio įžangoje
jis atsiprašo, jog „nėra įma
noma surinkti visus muziko ;
kūrinius
parašytus
pagal
Brazdžionio tekstus. Šiame
rašinyje norima apžvelgti tik
tuos, kurie yra ŽilevičiausKreivėno Lietuvių Muzikologi
jos archyve Čikagoje". Straip
snio gale jis atskirai pamini
d a r vieną visiems gerai pa
žįstamą vaikišką dainelę —
„O atsimenu namelį", suabe
jodamas jos autoryste. Ar
chyve jis suradęs du tos dai
nos varijantus, kurių autoriu
mi vienur nurodytas Vladas
Adomavičius, o kitur — J u o 
zas Bertulis. Neretai ši dai
nelė klaidingai priskiriama
prie lietuvių liaudies dainų,
nors" jos mazurkos tipo ritmas
nėra būdingas lietuvių liau
dies dainoms. Neseniai mirusi
dainininkė Dalia Kučėnienė
viename savo įraše niūniuoja
tą melodiją be žodžių, virše
lyje aiškiai pažymėdama: „O
atsimenu namelį — liaudies
daina".

Bet y r a dainų, kurios buvo
specifiniai s u k u r t o s masiniam
dainavimui ir ilgainiui dauge
lio laikomos liaudies dainomis
'.„Linelį r a u n u ne viena", ž. J.
Marcinkevičiaus, m u z . J . Šve
do, „Dul-dul-dūdelė" ž. L. Gi
ros, muz. A. Vanagaičio, „Oi
užkilokit vartelius'' ž. J . Mar
cinkevičiaus, muz. B. Dvario
no, ir d a u g kt.). Taigi Adoma
vičius, kaip ir Gruodis ar
Kučėnienė, irgi patikėjo tų
dainų „liaudiškumu". Be to, V.
Adomavičiaus v a r i a n t a s turi
pridėtą fortepijono akompani
mentą, k a s tai p a d a r o sava
rankiška, unikalia k ū r y b a . O
dainos „O a t s i m e n u namelį"
melodijos a u t o r i u s t i k r a i yra
J u o z a s Bertulis.

Prie Draugo straipsnio pri
dėtoje V. Adomavičiaus va
rianto
faksimilėje
įžiūrimi
1938 metai. Deja, ta daina j a u
egzistavo keliais metais a n k s 
čiau. Čia rašantysis prisime
na, kaip 1934 metais mus, pirmaskyrius mokinius, pirmą
syk nuvedė pas antrokus į dai
navimo pamoką. Ten tą dieną
mes išmokom dvi dainas.
Pirmoji — „Dzimdzi-drimdzi,
šakar-makar" mus vaikus pra
juokino, kai oželis „patvory
pernakt miegojo". O antroji
buvo minėtoji „O atsimenu
namelį". Tik daug vėliau su
žinojau, jog abiejų dainų teks
tai yra Vytės Nemunėlio (Ber
nardo Brazdžionio*, o muzikos
autorius buvęs mano mokyto
j a s Juozas Bertulis. Muzikos
istorijoje yra atvejų, kur kom
pozitoriai be blogos valios savo
kompozicijoms yra panaudoję
kitų autorių kūrybą Muziko
logo A. Ambrazo sudarytoje

dainų

Beieškant medžiagos apie
aną dainelę, m i n ė t a m e sąraše
pasigesta kelių kitų. pagal
Brazdžionio t e k s t u s parašytų,
dainų. Atidžiau tą
sąrašą
peržiūrėjus, pastebėta, kad
j a m e n e į t r a u k t a bent kelias
dešimt kitų žinomų dainų.
Dauguma j ų a n k s č i a u tikrai
buvo Muzikologijos archyvo
inventoriaus
dalis.
Juozas
Kreivėnas, kurio s u r i n k t a me
džiaga s u d a r o didelę archyvo
eksponatų dalį, save vadino
bibliofilu — knygos mylėtoju.
Čikagoje jis ir keli kiti vien
minčiai, jų t a r p e J . D a m a u s 
kas, dr. K. P e m k u s , Br. Kvik
lys, vysk. A. T r a k i s , buvo su
sibūrę į neoficialų
knygos
mylėtojų klubą. J i e visi buvo
karšti lietuviškosios knygos
mylėtojai — bibliofilai. Radę
ką nors įdomesnio, jie mo
kėdavo didelius pinigus, foto
grafuodavo, atsišviesdavo, ar
net r a n k a n u s i r a š y d a v o iš
tisas knygas. Dar Vokietijoje
būdamas, Kreivėnas, k u r tik
galėjo, r a n k a nusirašinėjo lie
tuvių kompozitorių kūrybą.
Tokių kaligrafiškai prirašytų
gaidų sąsiuvinių į Ameriką jis
atsivežė per 300. Buvo ten ir
daugybė St. Š i m k a u s dainų
chorams, V. Kudirkos valsai ir
mazurkos. J. Gaidelio ir M. K.
Čiurlionio k a m e r i n e s muzikos
partitūros, ir net visas Motie
jaus Budriūno Pradinis dainy
nas Vėliau, radęs ir įsigiję*
daugelį anksčiau iš Lietuvon
Amerikon a t s i ų s t ų spausdinių
originalu, jisai tik gerai pa>:
tikrinęs, kad tai dublikatai

perleisdavo anuos sąsiuvinius
j a u n e s n i e m s kolegoms muzi
kams, jų tarpe ir čia ra
šančiajam.
Tuose
sąsiuvi
niuose tilpo ir ne vienas muzi
kos kūrinys, parašytas pagal
B. Brazdžionio žodžius, kurių
originalai turėtų būti tame ar
chyve. Turėtų būti...
Žilevičiaus-Kreivėno Lietu
vių muzikologijos archyvas
yra tvarkomas ir prižiūrimas
savanorių darbuotojų — nie
kas jiems algos nemoka, t a d
dirbama čia, kai lieka laiko
nuo kitų įsipareigojimų. Pagal
galimybes, stengiamasi padėti
visiems, k u r i e ieško specifinės
medžiagos iš lietuvių muzikos
istorijos. Lietuvos muzikolo
gai, lankęsi t a m e archyve, ne
kartą y r a išreiškę savo nuos
tabą apie čia saugojamus
kultūrinius lobius. Čia esą net
tokių dalykų, kurią ne Lietu
voje
neturima.
Paskutinio
dešimtmečio metu daug Lietu
vos kultūros ir meno darbuo
tojų lankėsi Amerikoje, rink
dami įvairiom savo stjįžuMgfe
dizertacijoms ar net J
pedijoms medžiagą apie išei
vijos lietuvių kultūrinę veiklą.
Daug tos medžiagos buvo ir
tame archyve. Priklausomai
nuo temos apimties, toks.'me
džiagos rinkimas užtrukdavo
ištisas dienas, savaites ir n e t
mėnesius. Šis klausimas daro
si dar aktualesnis, žinant, k a d
į Klaipėdą buvo nuvežta ir ten
universitetui perduota visa dr.
K P e m k a u s biblioteka. Dalis
tos turtingos kolekcijos buvo
ir muzikologinė
medžiaga,
gauta dublikatais, arba atšvietimais iš Žilevičiaus ir
Kreivėno. Taigi, klaipėdie
čiams tikrai neverta ruoštis
tolimon, ilgon ir brangion ke
lionėn į Čikagą „rinkti me
džiagos", kuri jiems prieinama
pačioje Klaipėdoją. 0 iš Vil
niaus ar kitur Lietuvoje į
Klaipėdą irgi arčiau (ir pigiau)
negu į Čikagą.
Štai K. Skaisgirio apžvalgos
„Bernardo Brazdžionio poezija
muzikoje" papildymai (pagal
kompozitorius, bet neskirstant
jų toliau į atskiras funkcines
klasifikacijas):
P r a n o Ambrazo — „Iš
Tavo rankos. Dieve, gaunu
savo rytą" bendram giedojimui
vienu balsu.
V a c l o v u Augustino — „Ve
lykos — gieda špokas", vai
kams vienu balsu su fortepijo
nu.
J u o z o B e r t u l i o dainos vai
k a m s — „Eik pas Jėzų" [„Am
žina D a n g a u s ugnelė"), „Laik
rodis" („Tik tik tik jau po
šešių) ir „Tėvų nameliai bran
gūs, negera mums be jų".
Kun. L a d o Budrecko —
Garbė Viešpačiui („Garbė Tau.
Viešpatie, už amžinąjį taką"')
balsui solo su vargonais.
B r o n i a u s Budriūno —
„Šiandien mūsų šventė" jauni
mo chorui su fortepijonu.
M o t i e j a u s Budriūno —
tribalsis kanonas „Pietų Vėje
liui" („Pietų vėjeli, o kad ty
turėtum").
J a d v y g o s Čiurlionytės —
daina vaikams „Ei, džium
džium. žvirbleli pilkasai".
Nukelta i 4 psl
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Enciklopedija, kurios
reikėjo
STEBUKLAS

ŽIEMĄ

Etnologe, profesore, akade
mike Angelė Vyšniauskaitė:
Daigeliai, želmenys prasistiebia pavasarį, sulapoja va
sarą, o žiemos speigams
pagrūmojus galutinai sunyks
ta. Bet būta ir savotiškų ste
buklų: kaip tik žiemys at
skleidžia pačią brandą. Ar ne
stebuklas, kad štai prie pat III
tūkstantmečio slenksčio prieš
Lietuvos ir užsienio skaitytojo
akis visu savo grožiu, pergy
ventos istorijos didingumu at
sivėrė daugelio jau primiršta,
vos nenurašyta Mažoji Lietu
va sujos milžiniškos reikšmes
kultūros paveldu, su buvu
siais kaimais, miestais ir
miesteliais, su iškiliaisiais to
krašto gyventojais lietuvinin
kais, jų gyvensenos savitumu,
kalbos, literatūros, meno tur
tais, papročiais ir tikėjimu.
Apie Mažosios Lietuvos pa
pročius yra daug rašoma, ypač
nuo XVI a. pradžios. Labai
gražiai senieji autoriai kalba
apie lietuvininkų darbštumą,
tvarkingumą, dosnumą. Ki
tiems ypač krito į akis lietuvi
ninkų
bendruomeniškumas:
visada talkino vieni kitiems
darbuose, nelaimės ištiktiems.
padegėliams, našiems, našlai
čiams. Pavyzdžiui. XV-XVII a.
autoriai pabrėžia, kad net ir
elgetų nebūdavo, kaip šiais
laikais matom prie kiekvieno
kampo. Del to. kad jei rei
kėdavo, vieni kitiems padė
davo.
Senuosiuose šaltiniuose dau
giausia dėmesio skiriama šei
mos papročiams, vestuvėms,
laidotuvėms, sambariams. Bet
tiktai XVII a. pabaigoje tokie

Mn>

autoriai kaip T. Lepneris, M.
Pretorijus jau tikrai plačiai
aprašo lietuvininkų buitį, pa
pročius. Antai M. Pretorijus
savo veikale Prūsijos įdo
mybes rašo, kad Mažojoje Lie
tuvoje žentas žmonos tėvus
pakviesdavo j savo tėvų na
mus per vestuves, po jauno
sios gaubtuvių. Jaunosios tė
vai atvykdavo su pyragais,
bičiuliaudavosi su žento tė
vais, vieną arba dvi dienas
vaišindavosi. Po to, jaunosios
tėvo pakviesti, žento tėvai
kartu su jaunavedžiais, taip
pat su pyragais ir kitokiomis
vaišėmis, vykdavo į marčios
tėvų namus. Povestuvinis lan
kymas vadintas
atgręžtuvėmis. Jomis baigdavosi ves
tuvių apeigos.
Labai pabrėžiama, kad lietu
viai yra labai daininga tauta:
susirinkę dainuoja, vaišinasi,
geria sambarinį alų. Įdomu
tai, kad kiekvienam kaime šis
alus būdavo bendras. Buvo
nustatyta, kaip ir kada jis turi
būti geriamas. Bendram alui
bendrai sudėdavo miežius. Ki
tas autorius Proisas, jau XIX
a. vidury išleidęs knygą apie
Prūsijos kraštotyrą, tautotyrą,
aprašo ir šeimos santykius.
Jis itin akcentuoja, kad labai
gerai sugyvendavę netgi tos se
nosios, neišsidalijusios šeimos.
Šiandien kiekviename žings
nyje išgirsi nešvankiai kei
kiantis. O pavyzdžiui, 1540 m.
valdžios instrukcijoje seniū
nams sakoma: jeigu kas išgirs
keikūną, turi priversti, kad jis
atsiklaupęs pabučiuotų žemę.
Kodėl žemę reikėdavo bu
čiuoti? Todėl, kad ji yra šven
ta, ji mus maitina, nešioja.
Jeigu toks keikūnas antrą
kartą nusikeikia, jį teismas
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labai

gali nubausti netgi kalėjimu.
Prūsų teisyne aprašoma, ko
kių bausmių galėjo sulaukti
vagys. Beje, ir anais laikais
vagys daugiausia vogdavo
„transporto priemones" — ark
lius. Sugautam pirmą kartą
už tokį nusikaltimą vagiui
būdavo
įkrečiama
šimtą
rykščių. Mano rodos, ir dabar
būtų neblogai, kad automobi
lių vagys gautų po šimtą
rykščių — žinotų, ką reiškia
vogti. Jeigu vagis ir toliau ne
siliauja vogęs, nupjaudavo ir
ausį arba nosies galiuką.
Įdomu, kiek pas mus vaikš
čiotų beausių ar benosių, jei
senieji prūsų įstatymai ga
liotų.
Beveik visi autoriai rašo,
kaip lietuvininkai vyrai ir
moterys rengdavosi, aptaria
atskiras drabužių detales. Vy
rai, pavyzdžiui, visi kaip vie
nas atrodė pilki — nuo seniau
sių laiką rengėsi pilkomis
sermėgomis, nešiojo
ilgus
plaukus. Lietuvininkės dėvėjo
marškinius, sijonus, prijuos
tes, pečius apsisiausdavo vil
nonėmis ir lininėmis skaro
mis, susijuosdavo juostomis.
Galvas dengė kepurėmis, ska
relėmis ar skaromis. Merginos
puošėsi vainikais, karūnėlė
mis, kaspinais. Vėlesniu metų
laiku nešiojo apsiaustus: lini
nius trinyčius, vilnones ser
mėgas, švarkelius.
Mažojoje Lietuvoje jau an
trąją Kalėdų dieną po kaimus
pradėdavo vaikščioti persirengėliai. Jie vaikštinėdavo iki
pat Trijų karalių, sausio 6osios. Persirengėliai buvo va
dinami Šimelio (Šyvio) šokdintojais. Pagrindinis šioje
grupėje būdavęs Šyvis — jau
nas, šoklus, linksmas vyras.
Jis apsigobdavo balta paklode,
pasturgalyje švytravo kana
pinė ar pakulinė uodega, ant
pagaikščio — arklio galva su
karčiais ir kamanomis. Šyvį
lydėdavo
meška,
žinoma,
išverstais kailiniais — ją vedė
meškininkas. Šalia bindzeno
ožys, ilgomis kojomis žirgliojo
gandras. Beje, Mažojoje Lietu
voje Šyvio šokdintojų grupėje
būtinas personažas — ka
minkrėtys. Tuo tarpu Pajevo
nio apylinkėse (dab. Vilka
viškio apskr. — Red), kur taip
pat Šyvio šokdintojai vaikš
čiodavo, kaminkrėčio niekada
nebūdavo. Tai tik rodo, kad
Mažojoje Lietuvoje, anksčiau
negu Didžiojoje Lietuvoje, at
sirado kaminai. Šyvis turė
davęs iš vietos peršokti stalą
arba bent suolą — už tai gau
davo „avižų", t.y. įvairių vai
sių Lietuvininkai tikėdavo,
kaip šitaip būdavo pagerbiami
- šeimos mirusieji, jie tada ilsisi
ramybėje. Apie tai XLX a. rašo
Karlas Kapeleris. Tyrinėtojų
nuomone, šyvis — arklys se-
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novėje laikytas sugrįžtančios
Saules įvaizdžiu, turėjusiu pa
greitinti gamtos atbudimą ir
nulemti derlių. Nuo Kalėdų
iki Trijų Karalių žmonės ne
dirbo sunkesnių darbų, ypač
vengė skalbimo.
Mažlietuviai, taip pat kaip
ir žemaičiai, labai mėgo šiu
pinį — košę su dubeny ky
šančia paršo uodega. Beje,
buvo paprotys_ šiupiniu pa
vaišinti ir atvažiavusius pirš
lius. Jeigu piršlybos krypdavo
į gerąją pusę. šeimininkė pa
vaišindavo šiupiniu su verti
kaliai įkišta, kiaulės uodega.
Jeigu jaunikiui būdavo atsa
koma, tai taip pat labai subti
liai parodydavo, kad iš
piršlybų nieko nebus — tuo
met kiaulės uodega būdavo
įkišama horizontaliai. Atseit,
nėra ko čia jums daugiau
pirštis, važiuokit namo.
LOBIŲ IEŠKOTOJŲ
KLONDAIKAS
Vilniaus universiteto Ar
cheologijos katedros docentas,
humanitarinių mokslų dakta
ras Valdemaras Šimėnas:
Mažosios Lietuvos enciklopedi
jos I tome aprašomi svarbiausi
bei vertingiausi Karaliaučiaus
ir Klaipėdos krašto archeologi
jos paminklai. Lenkijos teri
torijoje esančios prūsų žemės
mažai tepaliestos, nors infor
macija apie čia esančius ar
cheologijos paminklus suda
rytų ne vieną tomą. Visų
pirma, mus ribojo apimtis: pir
majame tome iš 3,000 straips
nių archeologijai skirta apie
200. Tai nėra daug. Žinoma,
kad, pavyzdžiui, Karaliau
čiaus krašte iš viso pri
skaičiuojama apie 100 pilia
kalnių — mes enciklopedijoje
aprašome apie 90. Pateikiami
duomenys, kurie iš jų yra ty
rinėti, kada, kas tyrinėjo, kaip
atrodo ir pan. Taigi apie pilia
kalnius galime surasti beveik
visą informaciją. Tiesa, jie yra
labai prastai ištirti.
Kiti straipsniai — apie ka
pinynus, pilis, žymesnius šio
krašto paminklus tyrinėjusius
archeologus bei draugijas. Ar
cheologijos skyrių
rašėme
dviese: aš aprašiau Kara
liaučiaus .'•rašto, paminklo
saugininką- Linas Tamylynas
-- Klaiped' > krašto archeolo
gijos paminklus. Daug dau
giau autom;, nei apie piliakal
nius, yra rašę apie pilis. Šia
tema yra nemažai išeje knygų,
ypač Vokiotjoje, todėl pateikti
informaciją apie pilis buvo
šiek tiek leigviau. Be to, V.
Pėtoraitis, M. Purvinas jr kiti
autoriai, aprašinėdami mies
telius ar vietoves, pateikia
duomenų ir apie čia esančias

pilis. Apie laidojimo paminklus — kapinynus bei pilkapy
nus mano kartotekoje yra vos
ne 1,500 kortelių. Į enciklope
dijos tris tomus pateks gal
30-40 proc. sukauptos infor
macijos. Atrinkti didžiausi, ty
rinėti paminklai, kuriuose ras
ta daugiausia radinių. Vienas
pagrindinių prūsų laidosenos
bruožų — jie beveik visą laiką
mirusiuosius degindavo. Tuo
jie skiriasi nuo Nemuno
žemupio ar vidurio Lietuvos
gyventojų, kurie dažniau mi
rusiuosius nedegintus laidoda
vo. Iki II pasaulinio karo ka
pinynus yra tyrinėję E. Hollackas, F. Peiseris, A. Bezzenbergeris, A. Henningas, C.
Engelis ir kt. Jie tyrinėjo Bludavos, Blumenavos, Ėgliškių,
Karbių, Isruties, Georgenwaldės, kitus kapinynus bei pil
kapynus.
Prūsijoje yra surasta apie 15
akmeninių skulptūrų, kurios
vadinamos akmeninėmis bo
bomis. Tyrinėtojai nesutaria
dėl jų paskirties, neaišku,
kada jos statytos. Tokie ak
menys galėjo žymėti prūsų
genčių teritorijų ribas. Kiti ty
rinėtojai mano, kad jie vaizda
vo kažkokias pagoniškų prūsų
dievybes. Archeologo A. Kulakovo nuomone, tokie akmenys
vaizdavo legendinius prūsų
didvyrius Videvutį ir Brutenį.
Yra nuomonių, kad tai klajok
liai pasižymėjo savo tolimiau
sių žygių vietas. Iš tiesų, XIII
amžiuje šį kraštą buvę pasie
kę klajokliai mongolai. Kiti jas
sieja su vikingų laikais, kai

kas net įžvelgia šv Bartolomiejaus atvaizdą. Yra išliku
sios beveik visos literatūroje
minimos prūsų „bobos". Anks
čiau buvo laikomos Prussia
muziejuje Karaliaučiuje, da
bar didžioji dalis yra iš
rikiuotos apie Gdansko muzie
jaus miesto sienas, kelios taip
pat yra Varmijos ir Mozūrijos
muziejaus kiemelyje Olštyne,
vienintelės buvusios Kara
liaučiaus krašte likimas neži
nomas.
Pokario metais Karaliau
čiaus krašte buvo organizuota
gana daug ekspedicijų, bet in
formacija apie jas saugoma
Maskvoje ir yra sunkiai priei
nama. Iš šalies žmogui prak
tiškai neįmanoma susipažinti
su Karaliaučiaus muziejaus
fonduose esančiais radiniais,
kadangi jie nėra tinkamai su
tvarkyti. Vilniaus universiteto
studentai ne kartą išreiškė
norą važiuoti į Karaliaučiaus
muziejų susipažinti su archeo
loginių ekspedicijų radiniais,
bet muziejaus darbuotojai ne
drįsta parodyti a prūnijusių,
sulūžusių dėžių, į kurias su
dėti kasinėjimų radiniai. Ka
raliaučiaus krašte vykdytų ar
cheologijos ekspedicijų atas
kaitos nėra paskelbtos, nėra
katalogų arba jie labai pa
viršutiniški.
Man teko dalyvauti ne vie
noje Maskvos, Peterburgo ir
vietinių archeologų ekspedici
jose Karaliaučiaus krašte,
savo akimis pamatyti, ką jie
randa. Kadangi Karaliaučiuje
nėra savų restauratorių arba
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esamų kvalifikacija žemo ly
gio, įspūdingesni radiniai po
kasinėjimų neretai išvežami į
Maskvą ir ten restauruojami.
Tiesa, vėliau radiniai grąžina
mi Karaliaučiaus muziejui.
Tyrinėtojų taip pat būta la
bai įvairių. Medenavos, Kramavos piliakalnius bei Viskeltų kapinyną, kuriuose ras
ta
daugiausia
keramikos,
geležies dirbinių, pokario me
tais yra tyrinėjusi Fridą Gurevič. Ji atliko politinį užsa
kymą — bandė įrodyti, kad
rastoji keramika yra slavų, o
šios žemės anksčiau yra gy
ventos slavų. Ją ypač aštriai
kritikavo lenkų archeologas
Jerzy Antonievičius bei latvių
kilmės, Vokietijoje gyvenantis
archeologas Edvardas Štur
mas. Beje, nušalinta nuo dar
bo Karaliaučiaus krašte, F.
Gurevič buvo perkelta į Nau
garduką, kur tyrinėjo šio
miesto pilį. Ir čia ji „atrado",
kad Naugardukas yra ne Lie
tuvos Didžiosios Kunigaikš
tystės, o slavų miestas...
Artimi ryšiai sieja su mask
viečiu archeologu V. Kulakov,
su kuriuo drauge parašėme
knygą Užmiršti prūsai, noriai
bendrauja Karaliaučiaus mu
ziejaus darbuotojai. Tačiau iki
šiol niekaip nepavyksta už
megzti kontaktų su Karaliau
čiaus universiteto istorijos
katedra, kuriai vadovauja ar
cheologas Suvorovs. Jis atsisa
ko keistis informacija, rengti
drauge su Vilniaus universite
tu bendras ekspedicijas Kara
liaučiaus krašte ir pan. Toks
priešiškumas nestebina, kai
sužinai, kad tai jis 1991 m.
per užgrobtą Lietuvos televi
ziją tikinęs, kad Klaipėda ir
Klaipėdos kraštas- turi pri
klausyti Rusijai.
Pačiame Karaliaučiuje išau
go jaunoji archeologų karta,
pradėjusi nuo lobių paieškų.
Atgimimo metais jie buvo
įkūrę neoficialų muziejų vo
kiečiams, kuris turėjo labai
didelį pasisekimą. Su jaunais
architektais nekyla jokių ben
dravimo problemų: jie noriai
konsultuoja, patys prašo infor
macijos, skolinasi knygas.
Beje, neseniai Karaliaučiaus
muziejuje atidaryta nauja bal
tų archeologijos ekspozicija,
kuri yra gausiai lankoma.
Gana įdomiai ir gyvai patei
kiami eksponatai, palyginti ne
tiek daug politikos, nors ne
trūksta išmonės, pateikiama
ir nepatikrintų mokslo teigi
nių.
Vis daugiau sužinome apie
vaidinamąsias archeologijosgeologijos ekspedicijas, kurių
tikslas — surasti Gintaro
kambarį.
Nukelta į 3 psl.
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Prezidentas
Lietuvos Respublikos prezi
dentas Valdas Adamkus savo
pareigas pradėjo eiti 1998 m.
vasario 26 d. Bet į Lietuvos
fotografų, taip pat ir į Džojos
Barysaitės, objektyvą, šis žy
musis užsienio lietuvių visuo
menininkas
pateko
daug
anksčiau — profesinių vieš
nagių Lietuvoje metu, kultū
riniuose tautinio Atgimimo
' . •
v • ••
-'-r»'
*•*&*&£;
renginiuose, „Santaros-Švie
sos" suvažiavimuose. Šioje pa
rodoje pateiktas fotografijų
pluoštas liudija ir iliustruoja
Valdo Adamkaus, jau einančio
prezidento pareigas, bei Al
mos Adamkienės darbo ir poil
sio aplinkybes, susitikimus su
užsienio valstybių vadovais
. <*«•»!>. v * - * * * * * * * ^ * ^ •i*' : : !sdB bei svečiais, Lietuvos ūkio,
kultūros, visuomenės veikė
Senojo Ančiškio bažnytkaimio (Kėdainių rajonas) kampelis. Algimantu Žižiūno nuotrauka.
jais.
•f'

Išsaugokime
Lietuvos Respublikos vy
riausybė patvirtino lietuviškų
tarmių ir etninių vietovardžių
išsaugojimo programą 20012010 metam. Prižiūrėti, derin
ti jos vykdymą pavesta Valsty
binės lietuvių k;:\y-? " komisi
jai prie Lietuvos ^Respublikos
Seimo.
Programoje paž..ruima, kad,
nors iš gyvų mūsų tarmių
turtėja, maitinasi bendrinė
lietuvių kalba, bet, deja, tar
mės vis labiau nyksta, atsi
randa naujų kalbos atmainų,
neigiamai veikiamų svetimų
kalbų. Dėl keletą okupacijos
dešimtmečių trukusio ir da
bar pasireiškiančio mūsų tar
mių gujimo iš mokyklų, švie
timo ir kultūrinės veiklos
sričių, daugelis lietuvių jau
įgijo kalbinio nepilnavertiš
kumo kompleksą. Dar blogiau
su mūsų jaunuomene. Joje vis
labiau įsišaknyja nusistaty
mas apskritai išsižadėti gim
tosios kalbos, labiau savo tėvų
ir senelių tarmės. Pamirštami
taip pat išnykusių ar nykstan
čių kaimų, kitų vietovių var
dai, pavadinimai.
Vyriausybės patvirtintoje
programoje pabrėžiama, kad
atsispirti svetimų kalbų, kaip
ir svetimų kultūrų poveikiui,
įmanoma, sustiprinus gimto
sios kalbos ir apskritai tau
tinės kultūros įvaizdį, puo
selėjant gimtosios kalbos tra
dicijas, tarp jų ir tarmes. Bū
tina kelti tarmių, kaip ypač
brangintinos mūsų gyvosios
kalbos, autoritetą bei puose
lėjimą.
{veikti šiuos mūsų valstybei
ir jos kalbai pražūtingus
reiškinius gali padėti tik es
minės permainos švietimo
sistemoje, viešajame ir šeimos

tarmes

gyvenime. Todėl programoje
numatoma lietuviškose mo
kyklose įvesti etninės kultū
ros kursą, apimantį ir vietos
tarmes. Bus parengtos moko
mosios priemonės apie tar
mes, jomis aprūpintos mokyk
los. Dėstydami lietuvių kalbą,
mokytojai turės neapeiti ir
tarmių aiškinimo bei puose
lėjimo. Raginama tarmes nau
doti visuomenei
skirtuose
kultūriniuose ir kituose rengi
niuose.
Programa taip pat numato
naujus darbus Lietuvių kal
bos institutui, kitoms huma
nitarinės krypties moksli
nėms įstaigoms. Bus sudary
tas tarmių garsinių įrašų fon
das, sustiprinti dialektologijos
ir tarmių apsaugos materiali
niai ištekliai. Visa programa
bus finansuojama iš Valstybės
biudžeto.
Programoje taip pat numa
tytos priemonės išsaugoti se
nus, bet nykstančius etninius
vietovardžius. Rengiantis įsto
ti į Europos Sąjungą, būtina
sukurti kaimų, bažnytkaimių,
miestelių, kitokių vietovar
džių apsaugos sistemą tarp
tautinėje erdvėje, pirmiausia
juos surašyti, suinventorizuoti, parengti kompiuterinį Lie
tuvos administracinio teritori
nio suskirstymo žinyną ir
hidronimų sąvadą. Išnykusių
kaimų ir kitų vietovių pava
dinimus raginama grąžinti į
švietimo ir Kultūros įstaigas
naujų gatvių, kelių, kitų ob
jektų pavadinimų pavidalu.
Teisiniuose aktuose, leidi
niuose, žiniasklaidoje naudoti
neiškraipytus,
taisyklingus
vietovardžius.

Mikulėnienė pasakė, kad va
resnioji mūsų išeivijos karta
turėtų išsaugoti bent svar
biausias, pagrindines mūsų
tarmes — aukštaičių, dzūkų,
žemaičių, suvalkiečių.
Gražių pavyzdžių išeivijoje
netrūksta. Kai kalbiesi su
poetu Kaziu Bradūnu, girdi
gryną, svetimybių nė kiek ne
sugadintą, jo gimtąją tarmę,
pagalvoji, kad jis tarsi šian
dien būtų atkeliavęs ne iš
Amerikos, bet iš gimtojo Kiršų
kaimo. Gimtąja papilietiška
tarme ne tik kalba, bet ir
dainą tarmiškai užtraukia,
laiškus į Lietuvą parašo New
Yorke nuo 1949 metų gyve
nantis filmininkas ir poetas
Jonas Mekas.
Vyriausybė taip pat patvirti
no svetimžodžių keitimo lietu
viškais atitikmenimis tvarką.
Ji nustatys bendrinėje lietu
vių kalboje nevartotinų sve
timų kalbų ar svetimos kilmės
žodžių keitimo lietuviškais
atitikmenimis sritis — tiek
viešojoje informacijoje, žiniasklaidoje, leidiniuose, ypač
mokyklų vadovėliuose, kitose
mokymo ir studijų priemo
nėse, tiek ir valstybiniuose
teisės aktuose, reklamose.
Svetimžodžių ir jų lietuviškų
atitikmenų pagrindus ir tvar
ką pavesta prižiūrėti Valstybi
nei lietuvių kalbos komisijai.
Norisi tikėti, kad vykdant
šią vyriausybės patvirtintą
tvarką lietuviškais žodžiais
pagaliau bus pakeistos tokios
svetimybės kaip „asociacija",
„nacionalinės" premijos, „na
cionaliniai" teatrai ir kitos
svetimybės.

Valstybinės lietuvių kalbos
komisijos pirmininkė dr. D.

Algimantas
A. Naujokaitis

Enciklopedija,
Atkelta ii 2 psl.
Bet geriau būtų šias
ekspedicijas vadinti pamin
klų naikinimo ekspedicijomis.
Ieškant požemių ir paslėptų
vertybių bei lobių buvo labai
apgriautos Karaliaučiaus, Bai
gos, Lokšteto ir kitos pilys.
Lobių buvo ieškoma ekskavatoriais, buvo griaunamos sie
nos. Panaši lemtis ištiko ir ne
vieną Bažnyčią, kurių pože
miuose buvo tikimasi rasti
hitlerininkų paslėptų lobių.
Taip ieškant Gintaro kamba
rio buvo sunaikinta labai daug
kultūrinių vertybių.
Blogiausia, kad ši lobių
paieška ypač suklestėjo pa
staruoju metu. Karaliaučiaus
kraštas yra tapęs savotišku
klondaiku. Vieni siekia pra
lobti, kiti — surasti ka nore
nepaprasta. Įvairūs radiniai
noriai perkami atvažiuojančių
ir šiam kraštui nostalgiją te
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Neretai sunku nustatyti,
kur yra tas ar kitas archeolo
gijos paminklas. Arba tėra
žinomas tik vietovardis, kad
ten buvo kasinėta, kas ka
sinėjo, tačiau tiksli vieta ne
žinoma. Gal tik trečdalio tokių

Lietuvos Respublikos prezi
dento įstatymas apibrėžia už
sienio politiką bei krašto sau
gumą. Tačiau realybė kasdien
papildo ir koreguoja dalyva
vimą šalies gyvenime, nuolat
įtraukia į vis naujas veiklos
sferas, atneša naujų rūpesčių.
Nuotraukose atsispindi, ko
kios nuotaikos prezidentą lydi
darbinių susitikimų su Lietu
vos Seimo bei Vyriausybės va
dovais metu, pagerbiant Lie
tuvos sportininkus ar prezi
dentūroje organizuojant kalė
dinius renginius Vaikų namų
auklėtiniams. Kai žmogiškoji
laikysena sutampa su oficialia
valstybės vadovo pozicija,
tada ypač blyksteli tos akimir
kos, kuriose rūpestį, abejonę
ir nežinią stelbia nuoširdi šyp
sena, dvasinė šiluma ir pasiti
kintis žvilgsnis.
Rimtesis šio nuotraukų
pluošto įvertinamas tikriausiai
laukia ateityje Šiandien jos
suteikia dar vieną galimybę
prisiminti, kokių įvykių kupi

treti — Gdansko muziejuose, o
dalis išnyko be pėdsako. Dalis
šių vertybių vėl sugrįžta į
paminklų pavyko nustatyti jų MLE, kurioje skaitytojas su
vietą. Šalia piliakalnio ar pil ras ir naujos, iki šiol niekur
kapio gyvenantis žmogus ne neskelbtos informacijos apie
pasakys, kur toks yra, nes jis Karaliaučiaus kraštą.
paprasčiausiai nežino. Ir tie
PIRMOJI TIKRA
siog keista, tačiau daug ar
ENCIKLOPEDIJA
cheologijos paminklų kažko
kiais būdais būna suradę
Mokslo ir enciklopedijų lei
lobių ieškotojai. Bet apie 20- dyklos direktorius Rimantas
30 proc. archeologijos pa Kareckas:
minklų nesiseka surasti ir
Pirmasis šios enciklopedijos
Klaipėdos krašte, nors specia
liai ieškoma. Daug žmonių čia tomas buvo rengiamas ketve
pasikeitė, naujai atsikėlę ne rius metus. Kyla klausimas,
žino senųjų vietovardžių, pa kodėl taip ilgai? Kaip visada,
gal kuriuos buvo nusakoma viskas prasideda nuo pinigų.
O pradžia buvo labai sunki.
paminklo vieta.
Karaliaučius iki karo gar Reikia pasakyti, kad ši encik
lopedija išvydo pasaulį ne
sėjo kaip turintis vienus gra
mūsų, o išeivijos dėka. Jie rin
žiausių ir turtingiausių mu
ko aukas ir tais pinigais buvo
ziejų Europoje. Juose buvo
sukaupta vertingų meno ko finansuojama šios enciklopedi
lekcijų, senųjų rankraščių, ar jos leidyba, ypač jos pradžia.
cheologijos radinių. Didžioji jų Antai 1998 metais iš Mažosios
dalis buvo išblaškyta, atsidūrė Lietuvos fondo buvo gauta
Vokietijoje, kiti — Olityno, 32,000 Lt., o iš Kultūros minis-

kurios seniai

bejaučiančių turistų. Štai prie
Baigos pilies visur iškasinėta
— vienos duobės. Ten daug ar
cheologijos paminklų, kur bekasi, ką nors surasi. Savait
galiais lobių ieškotojai lan
džioja po krūmus su minų
ieškikliais, metalo detekto
riais. Jie taip pat kasinėja ir
karių kapus, ieško įvairių ap
dovanojimų. Beveik
ištisai
perkasta Kuršių nerijos pie
tinėje dalyje, prie dabartinio
Zelenogradsko esantis žy
musis skandinaviškasis Kau
po arba Viskeltų pilkapynas,
reikšmingas ne vien baltams,
bet visai Europai.

Per trejus vadovavimo vals
tybei metus įvyko daug įvai
raus lygio vizitų užsienyje,
šimtai susitikimų Lietuvoje,
daug švenčių, renginių, ku
riuose dalyvavo prezidentas.
Fotografijas apibendrinančiu
bruožu galima laikyti tai, kad
prez. Adamkus visada išlieka
gyva ir savita asmenybė, ne
paisant aplinkybių oficialumo,
protokolo reikalavimų ir susi
tikimo svarbos. Iš nuotraukų
matyti, kad visur lieka vietos
gyvai emocijai, žmogiškajam,
neoficialiam bendravimui ir
nuoširdžiai reakcijai. Ar tai
apžvalginė kelione straigtasparniu, ar susitikimas su po
piežium Jonu Pauiium II, ar
kitų valstybių atstovų skiria
mųjų raštų priėmimas, ar pen
kiamečio berniuko apdovanoji
mas už drąsą, parodytą gaisro
metu...

reikėjo

ir

fotografai

ni buvo treji praėję kadencijos
metai ir koks prez. V. Adam
kus, buvo — ir yra — tuomet,
kai jį mato daugybė žmonių,
arba tada, kai šalia tik pati
artimiausia aplinka. Nuotrau
kos — tai dar viena proga pri
artėti prie šiandieninio politi
nio, kultūrinio, visuomeninio,
o kartais ir asmeninio, Lietu
vos vadovo gyvenimo realybės.
Arnas Ališauskas
EKSLIBRISŲ
KONKURSUI
PASIBAIGUS

Laima Švabaitė-Petrulienė.

Veronika Švabienė.

Tarptautinėje
ekslibrisų
parodoje, skirtoje Mikalojaus
Konstantino Čiurlionio 125ųjų gimimo metinių jubiliejui
paminėti, dalyvavo 165 daili
ninkai iš 30 valstybių. Tarp jų
buvo Lenkijos, Estijos, Čekijos,
Ispanijos, Italijos, Vokietijos,
Prancūzijos, Argentinos, Mek
sikos, Australijos, Japonijos,
Jungtinių Amerikos Valstijų
ir kitų kraštų. Paroda vyko

2000 metų rudenį Vilniuje,
valstybinėje Martyno Mažvy
do bibliotekoje.
Parodos konkursui pateik
tuose ekslibrisuose pažymėta
ne tik M.K. Čiurlicno jubilie
jaus data, bet ir personalijos
bei institucijos, susijusios su
šio dailininko kūryba bei as
menybe.
Konkurso pirmoji premija

paskirta Danutei Žalnieriūtei
iš Lietuvos. Tarp 100 atrinktų
tarptautinės parodos darbų
katalogui, iš JAV yra daili
ninkės Rėva Kern, Veronika
Švabienė ir Laima Švabaitė
Petruliene.
Parodą ruošė Lietuvos Res
publikos Kultūros ministeri
jaJ.G.

Prezidentas Valdas ir Alma Adamkai, atradę ramybės valandėlę prie Baltijos jūros Palangoje.
Džojos Barysaitės nuotrauka.

Alma Adamkienė ir prez. Valdas Adamkus Kudirkos Naumiestyje 1998 m. rugpjūčio 29 d. Džojos Ba
rysaitės nuotrauka.

terijos — 11,800 Lt. 1999 m.
iš MLF gauta 76,000 Lt. iš
Tautos fondo — 8,000 Lt, o iš
Mokslo ir studijų departamen
to — 7,500 Lt. Susidarė toks
įspūdis, kad labiau enciklope
dijos reikia išeivijai, negu Lie
tuvos gyventojams. Bet, ačiū
Dievui, kad paskutinieji metai
buvo jau geresni: mus parėmė
ir Kultūros ministerija, ir
Mokslo ir studijų departamen
tas prie Švietimo ir mokslo
ministerijos. Buvo skirta lėšų
ir iš Vyriausybės rezervo fon
do.
Pabandėme ieškoti labdaros
ir iš Lietuvos įmonių. Tiesiog
savaime piršosi tokia mintis:
senyvo amžiaus išeivija renka
pinigus, aukoja, o argi pas
mus neatsirastų, kas gali
vieną kitą litą paaukoti? Bu
vom išvykę į Klaipėdą agituoti
stambiausių įmonių. Žinoma,
labai sunku kalbėti, kai nieko
neturi rankose. Vis dėlto, ak
cinė bendrovė — Klaipėdos
jūros kompanija „Klasco" sky

rė 5.000 Lt. Be to, akcinės ben
drovės Raitos terminalas"
generalinis direktorius Armi
nas Gintautas paaukojo tūks
tantį litų kaip fizinis asmuo.
Motyvas buvo paprastas —
lengviau aukoti savus pinigus,
nei įforminti kaip įmonės lab
darą. Manome, kad išėjus pir
majam tomui, bus lengviau
surasti rėmėjų. Tačiau tas fi
nansinis bangavimas, kai ne
turėjom iš ko mokėti atlygi
nimų, darbuotojai išeidavo ne
mokamų atostogų, atsiradus
pinigų, vėl sugrįždavo ir vėl
dirbdavo, pailgino šios enci
klopedijos rengimo trukmę.
Paprastai rašant naują en
ciklopediją, visi redaktoriai
paima kitas enciklopedijas, ly
gina. Ir vistiek tam tikra dalis
medžiagos iš vienos enciklope
dijos keliauja į kitą, dažnai
net ir su klaidomis. Šiuo atve
ju nusirašyti nebuvo nuo ko.
Enciklopedijos redakcija, sa
kykim, pradėjo darbą tuščioje

m

t

m

m

vietoje. Ir kai pavartai pirmąjį
tomą. matai, kiek yra autorių,
kiek dirbta ir organizuota —
tikrai jauti pagarbą šiems
žmonėms. Deja, mes esame
biudžetinė įstaiga ir net pre
mijų negalime išmokėti šiems
žmonėms ir taip padėkoti už
ne vienerių metų darbą.
Mums labai svarbu, kaip ši
enciklopedija bus vertinama,
koks bus susidomėjimas, kaip
ją pirks. Be abejo, pirmojo
tomo tiražas lems ir kitų tomų
tiražus. Žinoma, pasitaiko ir
klaidelių, netikslumų — tai
yra neišvengiama, rengiant to
kios apimties darbus.
MLE yra pirmoji kregždė.
Sausio
mėnesį
skaitytoją
turėtų pasiekti Technikos ir
Muzikos enciklopedijų pirmie
ji tomai. Tai bus tritomiai lei
diniai, o MLE turbūt bus ke
turi tomai.
Paruošė
J o n a s Albertavicius
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Viva Verdi!
są Miller" ir kitos), bet buvo
ir tokių, kurios j a m nei
džiaugsmo, nei didesnes gar
bės
nesuteikė
(..Alzina".
..Attila". „Masnadieri", ..IL
Corsaro". „Giovana Orco" ir
kt.'
Paties didžiausio pasiseki
mo susilaukė, dar ir dabar
savo populiarumu nepralen
kiamos t r y s Verdi
operos:
,,IL Travatore". „Rigoletto" ir
,.La Traviata".
1869 m. Verdi gavo iš Egipto
valdovo užsakymą
sukurti
operą Suezo kanalo atidarymo
proga. Su užsakymu sutikęs,
pagal Antonio Ghislanzoni
tekstą, p a r a š ė įspūdingą ope
rą ..Aida". Tos operos premje
ra įvyko naujai pastatytame
teatre. Cairo mieste, Kalėdų
išvakarėse. 1871 m.
Verdi, kviestas atvykti į
Komp. Giuseppe Verdi.
operos premjerą, nesutiko, pa
Šiemet laikas j a u bus at aiškindamas, kad svarbiau
skaičiavęs 100 metų, kai iš i. sąs jo menas, negu jis pats.
šio pasaulio iškeliavo operų
.,Aida". žaibišku greičiu įsi
kompozitorius italas Giuseppe tvirtinusi
visuose
Europos
Verdi. Jo s u k u r t o s
operos, teatruose, netrukus pasiekė
pasižyminčios žaviu melodin Ameriką. Už ..Aidą" iš Egipto
g u m u , paplitusios po visą pa valdžios Verdi gavo 150.000
saulį, yra tapusios pagrindine frankų, o už jos pastatymus
repertuaro
dalimi
visuose Italijoje — 12,000,000 lirų.
operų teatruose.
Verdi buvo didelis gamtos
Verdi gimė Italijoje 1813 m. mėgėjas. Turėjo įsigijęs didelį
P r a d i n e s muzikos žinias įgijo ūkį/dvarą. J a m e — gražus
p a s vietos vargonininką. Jo parkas, vynuogės, šaunūs žir
muzikiniai gabumai pasireiš gai. Ten jis didesnę savo lai
kė gan anksti taip, kad turė ko dalį ir praleisdavo. Sukū
d a m a s vos 9 m e t u s , nekuriose ręs „Aidą" ir į tą dvarą išvy
bažnytinėse apeigose j a u galė kęs, „atostogavo" net 16 metų.
Per tą ilgą „atostogų" laiko
jo pavaduoti ir vargonininką.
Privačiai muzikos
studijas tarpį n e b e s u k ū r ė nei vienos
t ę s d a m a s , kelis m e t u s vargo- operos, išskyrus gedulingas
ninkavo. Pastebėjus jo neeili mišias „Reąuiem". Tą didin
nį talentą, buvo p a t a r t a , o ir gą veikalą Verdi skyrė gar
sątygos sudarytos, stoti į Mi saus italų novelisto Aleksan
lano konservatoriją. Kadangi dro Manzoni, kurį jis tiesiog
j i s j a u buvo vyresnis (18 m.), garbinęs, garbei. Be „Re
k a i p p a p r a s t a i stojant į kon ąuiem" jis dar sukūrė kitus du
servatoriją, j a m reikėjo praeit stambius chorinius kūrinius:
specialią egzaminų komisijos „Stabat Mater" ir ,,Te Deum".
perklausą. Egzaminų komisi Juos neretai galima išgirsti
j a i s u r a d u s , k a d jo pasiruo bažnyčiose ir koncertų salėse.
Pagaliau, po ilgai užsitęsu
š i m a s n ė r a p a t e n k i n a m a s , o ir
r a n k ų pozicija a n t fortepijono sių „atostogų", jau sulaukęs
klaviatūros n e t i n k a m a , Verdi 75 metų, pagal Arigo Boito
p r a š y m a s įstoti į konservato (pagrįsta Shakespear tragedi
riją buvo a t m e s t a s . Vis dėlto j a ) tekstą s u k ū r ė operą „Ote
egzaminatoriai pastebėjo, kad lio", pasižyminčią didele dra
j i s t u r į s t a l e n t ą kompozicijai, matine į t a m p a ir lyriniu gro
tačiau t a m t r ū k s t a techni žiu.
kos. (Dabar, ta pati Milano
Buvo manoma, kad tai j a u
konservatorija, a t m e t u s i Ver
būsianti jo paskutinė opera.
di prašymą į ją įstoti, y r a pa
Tačiau Verdi visus nustebino.
sivadinusi ir puikuojasi ,,Giu
J a u sulaukęs 78 metų, var
seppe Verdi" vardu).
ginamas visokiausių negalių,
Verdi į neviltį nepuolė ir" sukūrė komišką operą (teks
kompozicijos studijas tęsė pas tas A. Boito) „Falstaff". Ne
garsiosios La Scala operos, kreipiant dėmesio į Verdi pa
Milane, hapsichordistą Vin- žengusį amžių, „Falstaff pa
sižymi naujumu, gyvybingu
cenzo Lavigna.
J a u būdamas 26 metų, pa mu, j a u n a t v i š k u pakilimu, gi
rašė operą „Oberto". J i , 1839 liai paliečia ir senų žmonių
m e t a i s su geru pasisekimu. j a u s m u s . Rašytojas G. Annunet 14 kartų, buvo pastatyta zio Verdi bandė aptarti pen
La Scala operos t e a t r e . Vė kiais žodžiais: „Pianse ed
liau ten pat tapo pakartota amo per tutti" (Jis verkė ir
mylėjo dėl mūsų visų). Pama
d a r 17 kartų.
Pasisekimo
paskatintas, čius operą „Falstaff, d a r bū
Verdi parašė komišką operą tų galima pridurti, kad jis su
„ U n Gorno di Regno". Tačiau gebėjo ir šypsotis.
tik po vieno p a s t a t y m o ji dau
giau nebepasirodė. Nusivyli
m a s buvo n e m a ž a s . J i s buvo
net pradėjęs abejoti, a r aps
kritai beverta su operomis
galinėtis.
Abejonėms neilgai užsitę
s u s , bibline tema, parašo ope
rą „Nabuco" Ją La Scala te
a t r a s baigiantis sezonui, pa
s t a t ė tik 8 k a r t u s . Sulaukus
n e p a p r a s t a i didelio pasiseki
mo, operą d a r kiek pakorega
vus, rudens sezone ji buvo
kartojama net 57 k a r t u s ! Tai
buvo rekordinis
tos pačios
operos pastatymų skaičius La
Scala teatre — jokiai kitai
operai neprilygęs.
Dabar Verdi su dideliu už
sispyrimu vieną po kitos „gim
dė" ištisą eilę naujų operų
Vienos iš jų dažniau matomos
(„Lomhardi". ..Ernani". ..Lui

Verdi per savo netrumpą
gyvenimą sukūrė 26 operas ir
yra pripažintas pačiu didžiau
siu 19 šimtmečio operų kom
pozitoriumi. J i s rašytojų žo
džius sugebėjo meistriškai iš
sakyti muzikos garsais, kurie
tampriai susiję su tekstu, žavi
ir džiugina milijonus.
Vis dėlto su Verdi d a u g var
go patirdavo operoms tekstus
(libretto) rašantieji. J i e m s j i s
buvo didžiai
negailestingas.
Dažnai pareikalaudavo teks
tą naujai perrašyti, ištisus sa
kinius pakeisti, o ir pats, ne
kreipdamas dėmesio į autorių
teises, savo nuožiūra taisyda
vo ir perredaguodavo.
Verdi, eidamas 89 metus,
mirė 1901 m. sausio 27 d. Mi
lane. Jį laidojant buvo atlieka
mos jo paties sukurtos mišios
..Reųuicm". J amžino poilsio

B. BRAZDŽIONIO
PAPILDYMAI

DAINŲ

Atkelta iš 1 psl.

2000 m. Čikagos Lietuvių operos choras pastatė G. Verdi „La Traviata". Scenoje iš pirmo veiksmo :
Violeta — Sigutė Stonytė, Alfredo — Audrius Rubežius. Jono Kuprio nuotrauka

Svečiuose
•Neseniai, Los Angeles Dra
mos sambūrio kvietimu, į Ka
liforniją (L.A.) atvyko Šiaulių
Dramos aktorė Olita Dautar
taitė. Tai jau a n t r a aktorės
viešnagė JAV. Šį k a r t ą Olita
atvyko su svarbia misija. Ji
pakviesta režisuoti spektaklį
— impresijas Mikalojaus Kon
stantino Čiurlionio 125-ioms
gimimo metinėms paminėti.
Šio žymaus Lietuvos dailinin
ko ir kompozitoriaus jubiliejus
buvo plačiai minimas visoje
Amerikoje, tačiau Los Ange
les tokio minėjimo d a r nebu
vo. Todėl, remdamiesi patarle
„Geriau vėliau, negu niekad",
LADS ruošiasi
spektakliui
„Raudokit svajonių debesys..."
Scenarijaus autorė ir režisierė
— Olita D a u t a r t a i t ė .
Olita gimė K a u n e , nuo še
šerių metų augo Šančiuose,
dulkinoj Kranto alėjos gatve
lėj. Jos motina, Klementina
Magelinskaitė, mirė 1945-ųjų
rudenį, kai mažutei Olitai bu
vo vos 1.5 metų. Tėvas — Vla
das Dautartas tada j a u buvo
pabėgėlių stovykloje Vokieti
joje. Olita liko našlaitė. Ją
priglaudė ir augino vyresnioji
motinos sesuo. Aktorė prisi
mena: „Gyvenom Vidubaloj su
keturiais vyresniais pusbro
liais ir pussesere. Iš kolchozo
pusbroliai parnešdavo kelis
kilogramus grūdų ir keletą
rublių už metų darbą. Ska
niausias valgis tada buvo pie
niška bulvienė su latviška
kilkute. Ir gyvenom mes tada

Aktorė Olita Dautartaitė.
vietą, su ašarų pilnomis aki
mis, jį palydėjo apie 15,000
žmonių minia.
Prisimintina, kad Lietuvos
valstybinis t e a t r a s . Naujųjų
metų išvakarėse,
1920 m.
gruodžio 3 1 d . , buvo atidary
tas su Verdi „La Traviata".
Operą dirigavo J. Tallat-Kelpša, režisierius — K. Glinskis.
Pagrindinius vaidmenis atli
ko: Violeta — A. Galaunienė,
Alfredas — K. P e t r a u s k a s .
Dar ir dabar, tęsiant tradi
ciją, kasmet Nauji metai būna
sutinkami su ..Traviata". Viva
Verdi!
P. Palys

— aktorė iš Šiaulių
gražiai, ir gerai ...
Dar maža mergaitė Olita
mėgdavo klausytis kaimo jau
nimo dainuojamų dainų, ku
rios ir d a b a r dainuojamos jos
širdies bei lūpų. Jos prisimi
nimuose išlikę laikai, kai vis
ko trūko, bet buvo smagu ir
linksma. „Nebūdavo tada pi
nigų a t v i r u k a m s , — pasakoja
aktorė, — tai darydavom taip:
užrašo kas sveikinimą Povi
lui, o t a s a i vėliau užbraukia
ir jau užrašo Antanui, dar
vėliau tą patį atviruką per
duoda Onai". Niekas nepyk
davo ir nesistebėdavo, o buvo
laimingi, gavę pasveikinimą.
„O Parcinkulių atlaidai Kyburiuose! Važiuojam, būdavo, ve
žimu ir bijom, kad arklys ne
pasiustų lėkti nuo Raubonių
kalno. Užvažiuojam pas dėdę
Albertą, o tada visi — į Kiemėnus, k u r didžiulė dėdės
Antano šeima, kur daug pus
brolių ir pusseserių, o aš 'mandra', nes iš Kauno, nes moku
pastovėti a n t rankų", — vėl
gyvena
prisiminimais Olita
Dautartaitė.
Viskas, k a s atsinešta iš to
gyvenimo, maitina, lydi, sce
noje k u r i a n t vaidmenis, skai
t a n t poeziją. Tai lyg gyvybės
vanduo, srovenantis iš šios že
mės pamatų, vis pilantis nau
j a s jėgas į žmogišką kūną, su
teikdamas veržlumo, noro da
ryti gera, noro mylėti žmones.
Olitos aktorinės
karjeros
pradžia
prasidėjo 1964 m.
Kauno lėlių teatre tokiais di
džiais vaidmenimis, kaip kiš
kis Strypčius. katinas - plėši
kas ir t.t. Tuo metu buvęs
Lėlių teatro vyriausiasis re
žisierius Stasys Ratkevičius
prisimena: „Norintys tapti lė
lių teatro aktoriais, dalyvauja
konkurse J jį pateko ir O.
Dautartaitė. Tada aš ją egza
minavau ir buvau sukritikuo
tas, kad akompanuoju ne taip,
kaip ši pageidautų. Mano
akompanimentą
nutraukusi,
uždainavo pati taip, kaip jai
rodės geriau. Man patiko to
kia drąsa, veržlumas, kuris
vėliau pasiteisino tolimesniame aktorės darbe".
Paskui buvo 12 metų ra
ganų, fėjų, zuikių, la' ,..ių g)ivenimo. Dar ir dabar Olitofe
draugė
ir bendražygė -*beždžionėlė Agota, kuri taip
pat atvyko į Los Angeles, ir
žada
palinksminti ne tia
mažus, bet ir didelius.
Tačiau nenuoramos charak
terio žmogui, to buvo maža.
„Norėjau prieš save ne pieštų
akių, o kertančio partnerio
žvilgsnio, ne snaigės ašarų, 0
sunkios, pavargusios moters
širdies. Reikėjo stebuklo! Jį
atnešė Šiaulių Dramos teatro
režisierė Aurelija Ragauskai
tė". — prisimena aktorė Olita.
Užlipusi į Šiaulių sceną, ak
torė suprato, kad tik čia degs
ir nenurims jos širdis. Taip ir
bėga srauni gyvenimo upe

Šiaulių Dramos teatre jau
daugiau kaip 20 metų. Per tą
laiką sukurta ne vienas ir ne
du vaidmenys. Buvo jų įdo
mių ir reikšmingų, pasiseku
sių ir ne, o vis dėlto jie visi
vienodai svarbūs ir įsimintini.
Štai režisieriaus Varno spek
taklyje „Kvota" Olitai teko nu
sikaltėlės vaidmuo, o „Voiceke" ji jau kvailelis Karlas.
Režisieriaus Padegimo pasta
tyme „Žemaitė" Olita atlieka
beprotės Elenos '-aidmenį, o
1997 m. rež. Stoičevo spektak
lyje „Varnų šokis" ji jau Michel. Režisieriaus V y t . Lands
bergio pastatytame „Iš gyve
nimo vėlių" Olita Dautartaitė
atliko Mirties vaidmenį. Toks
trumputis, bet įvairus atliktų
vaidmenų sąrašas, kuris ilgė
ja kiekvienais metais. Nors
aktorė labai užimta teatre, ji
dar dėsto raiškos meno klasę
universiteto studentams, ves
d a m a juos paslaptingais, bet
įdomiais teatro kelias.
Olita aistringai myli sceną,
savo pirmtakus — senuosius
artistus, kurių ne vienas jau
išėjęs iš gyvenimo, bet palikęs
scenoje save. Ji myli pasaulį, o
visų pirma — Lietuvą, savo
gimtinę. Lyg kregždė, prana
šaujanti pavasarį ir sveikinan
ti naująją Lietuvą, Olita skrai
do po gimtinę nuo pat Atgimi
mo pradžios, deklamuodama
Jono Strielkūno, Vytauto Ma
černio, Antano Miškinio, Ber
nardo Brazdžionio ir daugelio
kitų Lietuvos poetų kūrinius.
1989 m. aktorė paruošė lite
ratūrinę — muzikinę kompo
ziciją „Apie tremtį ir tėvynę",
deklamavo, dainavo, kalbėjo.
Apkeliavo didelę dalį Lietu
vos, rinkdama aukas tremti
nių palaikų perlaidojimui Lie
tuvos žemėn, o 1990 m. vasarą
pasiekė Altajaus kraštą — ro
vė nuo kapų dilgėles, skapta
vo ir statė kryžius, deklama
vo ir dainavo išlikusiems
tremtiniams tėvynės dainas.
Nesuskaičiuojami jos poezijos
vakarai, koncertai, talka Ber
nardui Brazdžioniui jo susiti
kimuose su skaitytojais, iški
lieji Tautos dienos minėjimai,
susitikimai su kariais, Adven
to vakarai ir dar daug didelių
ir mažesnių darbelių nudirb
tų iš meilės laisvei bei Lietu
vai mūsų Atgimimo odisėjoje.
Štai tokia, labai trumpa
biografijos apžvalga, mūsų
būsimos režisierės Olitos Dau
tartaitės. Ji labai spalvinga ir
graži, kaip ir pati Olita. Su ja
malonu bendrauti, nes jos pa
prastumas ir atvirumas greit
užkariauja simpatijas, todėl
baigdama savo pasakojimą,
kviečiu visus Los Angeles lie
tuvius artimiau susipažinti
su Lietuvo teatro žvaigžde —
Olita Dautartaite, kuri jus
praturtins, pradžiugins ir su
šildys savo sielos spinduliais.
Veronika Ragauskienė

S t a s i o G a i l e v i č i a u s — bal
sui solo su fortepijonu „Lop
šinė" („Jei po tėviškės dan
gum").
J u o z o G a u b o dainos vai
kams vienu ar dviem balsais
— „Ant kopūstų" („Sėdi/ Tupi
kiškis ant kopūstų)", „Čyru
vyru vyturiukas, palei saulę
skraido, sukas". „Dviratukas"
(Aš turėjau dviratuką"), „Kati
nėlis tinginėlis" („Katinėli,
jurku burkų"), „Lig debesų"
(Aš ant žirgo raitas, raitas"),
„Mūsų brangūs miestai" („Vil
nius Kauno brolis"), „Pavasa
riškai" („Bėga šaltis, skubi
na"), „Pavergtas Vilnius, —
sako man senukas", „Pilypukas" („Bėgo lapė per tiltuką"),
^Pirmaskyris
mokinukas"
(„Man pieštukas kaip broliu
kas"), „Vakar, šiandien ir ry
toj" („Vakar buvau mažučiu
kas") ir „Žirgelis" („Vai, susir
go man žirgelis").
J o n o G o v ė d o — „Iš Tavo
rankos, Dieve, gaunu savo
rytą" mišriam chorui su solis
tu ir vargonais.
J u o z o G r u o d ž i o — „Gar
bės Himnas" („Garbė T a u ,
Viešpatie už amžinąjį taką"),
mišriam chorui.
J u o z o K a r o s o — „Pava
saris" („Žydi vyšnios, žydi ie
vos") 2 lygiems balsams su for
tepijonu.
Pranės
Kaupelytės
—
„Nebe daug j a u lig velykų"
(„Čyvu vyru, čiku čiku") vai
kams vienu balsu.
Viktoro Kuprio-Kuprevič i a u s dainos vaikams —
„Kalėdų giesmė" („Varpai Betliejun šaukia") ir „Man nerei
kia keturių" („Dvi akytes aš
turiu").
Bruno Markaičio, S J —
„Pilnatis", siuita 4 solistams
su instrumentine palyda, ku
rios šešioms atskiroms dalims
panaudoti šie poeto eilėraščiai
— „Aš čia gyva" („Ieškojau tė
viškės tamsioj nakty", „Lopši
nė" („Jei po tėviškės d a n 
gum"), „Mozaika" („Kas, k a d
metai iš anų dienų mozai-.
kos"), „Nemuno Tėvynėje" („Aš
Nemuno tėvynėje radau"), „Tu
man buvai, tu man esi" („Tu
man buvai kaip ryto gėlei" ir
„Valsas
Miserere"
(„Mūsų
metai,
kaip
tos
šviesios
žvaigždės"). Trečias ir šeštas
eilėraštis panaudotas tik kaip
inspiracija muzikai be žodžių,
tačiau plokštelės anotacijose
jie yra ištisai išspausdinti.
P e t r o M a t e k ū n o dainos
vaikams — „Aš tėvynei" („Aš
tėvynei kur tik stosiu"), „Pum
purėlis" („Kilkit, kilkit, pum
purėliai"), „Tėvelio akiniai"
(„Akiniai
tėvelio
mano"),
„Zuikis Puikis" („Kur ten bė
ga? — Zuikis Puikis"), ir
mišriam chorui su fortepijonu
— „Gintarėliai" („Mirga marių
gintarėliai").
Večislovo M o ž a l s k i o —
„Motinai" („Motina, man saulė
tavo veidą mena") mišriam
chorui.
S t a s i o N a v i c k o — „Malda"
(„O, Dieve Tėve mūsų, mes
skurdūs kaip našlaičiai") miš
riam chorui su vargonais.
A n t a n o P o c i a u s — „Pra
džios
skyrių
mokiniukas"
(„Man pieštukas kaip broliu
kas") vaikams vienu balsu su
fortepijonu.
Kun. Kazimiero S e n k a u s
— 2 giesmės bendram giedoji
mui — „Garbė Tau, Viešpatie"
ir „Iš Tavo rankos, Dieve, gau
nu savo rytą", ir balsui solo su
fleita ir fortepijonu — „Aušros
Vartų Marijai" („Marija, Moti
na geroji").
J u o z o S t r o l i o s — „Kiek j a u
metų tu turi" („Du ir du bus
keturi") — tribalsis kanonas.
P r a n o Š o p a g o s — „Aušros

v a r t ų Marijai" („Marija, Moti
n a geroji") balsui solo su for
tepijonu.
A r v y d o V i l č i n s k o — balsui
solo „pop" stiliumi su elektro
ninių i n s t r u m e n t ų palyda —
„Motinai" („Motina,.man saulė
t a v o veidą mena") ir „Tu
nežiūrėk, m a m a , pro langą".
Jono
Zdaniaus-Zdanavič i a u s — „Pirmaskyris moki
n u k a s " („Man p i e š t u k a s kaip
broliukas") vaikams vienu bal
su.
Kazimiero
Žižiūno
—
„Šlama šilko vėjas", 2 lygiems
b a l s a m s su fortepijonu.
Yra d a r dainų/giesmių pagal
B. Brazdžionio t e k s t u s , ku
rioms pritaikytos k i t ų dainų
melodijos. „Mano ž e m ė s vardo
skambesy, gerasis Viešpatie
esi" giedama pagal ameri
kiečių giesmės „Faith of Our
F a t h e r s " (muz. H e n r y F. Hemy) melodija, „Per pasaulį ke
liauja žmogus" („Baltas, bal
t a s , kaip vyšnios viršūnė")
dainuojama pagal
melodiją
„Isle of Capri". (1934), muz.
Will Grosz (Hugh Williams).
Vaikų
dainelė
„Meškiukas
Rudnosiukas" („Ten miške,
i,_ r t.: les ošia"); yra dainuoja
m a p i t ui vieną nepr. Lietuvos
kari
nės parado maršą,
k u r i gimnazistai buvo prami
n ę „Penki litai, penkiasdešimt
centų". Sekančių dviejų origi
n a l ų d a r n e s u r a s t a . Tai „Asperges Me" („Palaistyk, Vieš
patie, rasa"), muzikos auto
rium nurodomas Wolfgang A.
Mozart, ir „Iš Tavo rankos
Dieve, g a u n u savo rytą" auto
rium nurodomas E r l a n d von
Koch.
Dainorėliuose . u ž t i k t a dar
keli B. Brazdžionio eilėraščiai,
a p i e kurių muziką neturima
jokių žinių: „Gyvajai Lietuvai"
(„Lietuviškas dar t e k a krau
jas"), partizanų d a i n a , „Vai
leiskit į tėvynę! Tai pasakų
šalis", ir „Keleiviai" („Su ta
vim, aš su tavim, k a d a svajo
j u " ) . Ši pastaroji d a i n a yra
žinoma ir su D a r i a u s Polikaičio s u k u r t a m u z i k a , tačiau
k u n . J . Dabrilos sudarytas
dainorėlis „Vai lėkite dainos",
k u r i a m e šis tekstas buvo at
spausdintas,
pasirodė
dar
tuomet, kai Darius nebuvo gi
męs.
Draugo sąraše suminėtos J.
Čiurlionytės „Dainelės" („Pa
dainuosiu j u m s d a i n e l ę apie
Margį ir žąselę") žodžių auto
rystė
klaidingai
priskirta
Brazdžioniui; tai Kazio J a k u b ė n o kūryba. T a i p pat
d a ž n a i painiojamos dvi dainos
t u o pačiu pavadinimu — „Gra
ži tėvynė mano". J . Karoso
dainelė
pagal
V y t ė s Ne
munėlio eiles prasideda žo
džiais „Graži, graži tėvynė
m a n o ir upeliukai, ir miškai".
B . Budriūno dainos žodžius
„Graži tėvynė m a n o , . nuo
šimtmečių senų" p a r a š ė Sta
sys K r a s a u s k a s . Koncertų pro
g r a m o s e t a i p pat pasitaiko
užtikti B. Bradūno dainos
„Tėvynei" („Sunki d a l i a . Mane
išgujo") klaidingą poeto Braz
džionio pavardę; čia žodžiai
priklauso M. Mažeikos plunks
nai.
K.
Skaisgirio
straipsnio
pradžioje sakoma, j o g „nėra
į m a n o m a surinkti v i s u s muzi
kos kūrinius, p a r a š y t a s pagal
Brazdžionio tekstus". Tačiau
čia išvardinti 50 ir daugiau
papildymų m u m s d a r aiškiau
parodo, koks didelis ir turtin
g a s yra B. Brazdžionio poezi
j o s įnašas mūsų kultūros is
torijoje.

Pastaba. Dėkojame V. Stroliai
už papildymus. Jeigu atsirasti Sia
me ar anksčiau spaus 'inuune K.
Skaisgirio straipsnyje nepaminėtų,
malonėkite atsiųsti Draugo redak
cijai.

