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išblyškus fotografija sena.
Dar atvirukas vienas
tavo ranka parašytas
Toliau migla ir tuštuma
neišsakyta...

Prieblandos pelenuose
mano paklydusių žodžių
alsavimas pamirštas.
Po kojomis plaukia
praeities jūra...
Koks mažytis taškas
yra šitas akimirksnis
gyvenimo sidabrinėje
platybėje...
Akli sapnai neskuba.
Ant šakų kabo mėnulis
kaip gintaro lašas...
Lėtai alsuoja žemė,
bučiuodama tylą.
Dvylikos valandų
bekraštis popieriaus lapas.
Bemiegio laiko vergai —
belaisviai žodžiai...
DIDYSIS

AR TU GALI TIKĖT
Ar tu gali tikėt poezijai?
Kai leidžias debesys suakmenėję,
o įsisiautusi vėtra,
su išgąsčio veidais,
vėl pranašauja audrą.
Nors kartais. —
ir lyg nežemiška šviesa —
įsminga žarija viena
į kasdienybės kalno kaušą.
Ar tu gali tikėti dar?..
Ar tu kada tikėjai?..

•

LAIŠKAS

Rašau apie save.
Vėlyvas vakaras, beveik naktis.
Žvakės alsavimas geltonas.
Viena gėlė nuvytus vazoje.
Ir piešinys
pradėtas — nebaigtas.
Ir tuščias lakštas popieriaus —
be žodžių.
Aš panaši į užgesintą lempą,
kurioje nėra žibalo.
Esu kaip perdegus anglis,
pavirtus pelenais.
•
Esu kaip svetima širdis,
išalkusi palaimintos ramybės.

STEBUKLAS

Ašaros lašas...
Gyvybė nakties spalvose.
Ilgesys Rytojui...
Ašaros lašas...
Stebuklas...
Kūdikiui užgimus.
PRISLĖGTA
Algimantas Kezys. U knygos Beyoad Thia Horizon. 2001

Išėjo poetė
Zenta Tenisonaitė
Savo pašto dėžutėje dažnai
rasdavau laišką iš Belgijos,
kuri. man parašydavo bičiulė
Zenta Tenisonaitė-Hellemans.
Paskutinį jos laišką gavau
sausio pradžioje. Sveikino su
naujuoju tūkstantmečiu, lin
kėjo geriausios kloties. Rašė,
kad yra sveika, gerai jaučiasi,
kad dažnai aplanko vaikai,
kad dar piešia. Po to du
mėnesiai tylos. Rašiau jai ir
sunerimusi klausiau, kas atsi
tiko, kodėl nebeparašo... Ir
štai dėžutėje radau nepažįs
tama man ranka adresuotą
laišką be atgalinio adreso. Vo
kas net nebuvo užklijuotas.
Jame belgų kalba spaustuvėje
spausdintas pranešimas, kad
2001 metų kovo 11d. Edegemo
universitetinėje ligoninėje mi
rė Zenta-Irena Tenison, Geor
ge Hellemans našlė. Jos kūno
sudeginimas įvyks Antverpe
no krematoriume, o atsisvei
kinimas su velione — kovo 15
d. krematoriumo auloje.
Mirus mano vyrui, Stasiui
Žukui, Zenta man rašė: „Ma
no kapo nebus. Mano pelenus,
kaip prieš kelis metus mano
vyro, išbarstys Edegemo kapi
nių pievelėje. Dabar toks pa
protys čia. Žemės kapams
nebėra..."
Žinia apie Žentas mirtį buvo
netikėta ir skaudi. Dar viena
bičiulė išėjo amžinybėn. Liko
jos laiškai, eilėraščiai, jos
piešti atvirukai...
Zenta-Irena
Tenisonaitė
gimė 1925 m. sausio 10 d.
Stalguose, Plungės girininko
Aleksandro Tenisono šeimoje.
Jos mama buvo mokytoja, dai
lininkė, žemaitė nuo Telšių.
Zenta Telšiuose, kur perkėlė
jos tėvą, baigė gimnaziją ir
1942 m. įstojo į Kauno Vytau
to didžiojo universitetą medi
cinos studijuoti. Universitetą
uždarius, dirbo vaistinėje
Telšiuose. Baisioji karo audra
ir žmonių žiaurumas 1941 m.

liepos mėnesį iš jos atėmė mo
tiną. 1944 m. kartu su tėvu ir
jaunesniąja seseria bėgo nuo
artėjančio fronto į vakarus.
Gyveno lietuvių pabėgėlių sto
vykloje Vokietijoje. Susirgusi
džiova čia mirė, vos 17-os su
laukusi jos sesutė. Po karo
likimas suvedė su karo
pabėgėlių stovyklas lankiusiu,
vertėju dirbusiu inžinieriumi,
{lamu iš Belgijos. Meilė buvo
iš pirmo žvilgsnio. Baigiantis
1945 metams, Zenta ištekėjo
už Georgo Hellemans ir iš
važiavo su juo į Belgiją.
Belgijoje gimė jiems trys
sūnūs ir dvi dukros. Dėl vyro
darbo dažnai teko keisti gyve
namą vietą, kol pagaliau
šeima apsigyveno Edigeme, 10
km nuo Antverpeno, įsigijo
savo nedidelį namelį, iš Vokietijos atvažiavo tėvas. Rū
pinosi gausia savo šeima, lei
do vaikus į mokslą. Laisvalai
kiu rašė lietuviškai ir nyderlandiškai eilėraščius, noveles,
pasakas vaikams, vertė į lie
tuvių kalbą nyderlandų ra
šytojų kūrinius, o lietuvių ra
šytojų kūrybą į nyderlandų.
Zenta norėjo supažindinti Bel
guos gyventojus su Lietuvos
literatūra, kultūra.
Eilėraščius Zenta pradėjo
rašyti, turėdama vos 13 metų.
Šiuos gabumus ji paveldėjo iš
tėvo Aleksandro Tenisono, ku
ris turėjo neeilinį rašytojo ir
vertėjo talentą. Jo parašyta
ir 1975 m. Čikagoje išleista
autobiografinė apysaka Že
maitijos girių takait apie
Žemaitįjos miškus, viena ge
riausių tokio pobodžio kny
gų, žavinti kiekvieną skaity
toją.
Zenta Tenisonaitė lietuvių
kalba išleido poezyos rinki
nius: Pavasari* ir ai, Londo
nas 1973 m., Šviesos iliuzijos,
Londonas, 1975 m., Vieniši
vėjo vaikai 1979 m., išvertė į
lietuvių kalbą ir išleido 1973

NUOTAIKA

Gyvatei įkandus
be dantų, be nuodų,
aš šąlu,
aš šąlu sušalusi
šaltoje šalnoje.
Gyvatei įkandus,
aš visai sustingau,
apledėjau, —
esu ledinė lėlė!
Ir mano žodžiai,
kuriuos sakau, —
šalti, apšarmoję,
tarytum ledo varvekliai.
Saulė šiandien manęs nebešildo,
saulė irgi sušalusi, šalta!
Ir aš šąlu!
Šąlu!
Aš taip šąlu!..
ATSIMINIMAI APIE MOTINĄ
Atsiminimuose
esi trapi kaip sausas vaškas.
Ir tik relikvija —

m. XX-jo amžiaus Nyderlandų
poezijos rinktinę, o 1980 me
tais E. Timmemans Adagio,
eilėraščius. 1979 m. nyder
landų kalba Een steen geen
hart (Akmenėlis turi šaltą
širdį) — Lietuvių poetų anto
logiją. Apsakymus, noveles
spausdino periodinėje lietuvių
spaudoje.
Savo kūrybos procesą Tė
viškės žiburiuose, 1989 m. Nr.
19, taip apibūdino mano bi
čiulė: .Eilėraštis ateina pats.
Jis kažkaip įsiskverbia į min
tis. Kartais pakanka pamatyti
gražų debesį ar lapą, blizgantį
saulėje... Ir staiga atsiranda
žodžiai. Jeigu jų neužrašau —
jie prapuola, bet kartais ir vėl
grįžta. Paskui, kai pradedi
rašyti, mintys, žodžiai, saki
niai patys pinasi į eiles. Kar
tais eilėraštis išeina geras, o
kartais ir visai netikės. Daž
nai padedu eilėraštį į šoną ir
tik vėliau, kai atsiranda šiek
tiek atokumo, vėl jį skaitau,
vertinu ir duodu pavadinimą".
Žentą Tenisonaitė domino
ne tik literatūra. Ją visada
traukė menas. Savo autobio
grafiniame apsakyme „Rašau
apie save" (Egzodo rašytojai.
Vilnius 1994 m., p.754) poetė
rašo: .Mano jaunystės svajonė
buvo Meno akademija. Ir

EILĖRAŠČIUI

•

DIDMIESČIO

ŠIRDYJE

Ar tu žinai,
kad miestas turi širdį?
•

Plati, plakanti širdis
laiko mane pagavusi
aštuonkojo čiuptuvais,
paslėpdama mane visai
savo branduoly...
Ir aš girdžiu.
ir ai jaučiu,
ir aš matau
ritmą daužomos mano širdies.
Ir aš esu
tarytum aklas kūdikis
motinos įsčiose, —
didmiesčio širdyje!

vėliau visą gyvenimą troškau
mokėti tapyti. Kol vaikai ma
ži, nepaliksi jų gatvėje ir imsi
lankyti akademiją. Kai vaikai
suaugo, atsirado galimybė
įstoti į Liero meno akadenują.
1981 m. pradėjau mokytis
piešti ir tapyti". Akademiją,
vieną iš seniausių Belgijoje,
lankė savaitgaliais, važiuoda
vo į ją automobiliu. Studijavo
aštuonerius metus. Piešė savo
malonumui. Ją ypač domino
portretai ir spalvos. „Ieškau
poezijos spalvose ir kaip tiks
liau, poetiškiau, perduoti
įspūdį. Akvarelė ypatingai
tinka įspūdžių atkūrimui, nes
ji perregima, trapi, impresionistiška. Tapydama portretus,
ieškau žmogaus sielos...", taip
pasakojo Tėviškės žinių kores
pondentei Izoldai Poželaitei
1989 m. Zenta.
Norėjo specializuotis por
tretų tapyme, tačiau sunki au
tomobilio avarija šiuos moks
lus nutrauk*. Po poros me
tų susirgusi, neteko vienos
akies. Bet dėl to Zenta ne
palūžo, buvo kūrybinga. .Da
bar piešiu aliejumi, žaidžiu
spalvomis, nes, matydama tik
viena akimi, nebegaliu piešti
peizažų — nematau perspek
tyvos", — rašė man Zenta.
Vaikai užaugo, baigė moks
lus, sukūrė savo šeimas ir

išskrido iš lizdo. Mirė vyras ir
Zenta liko viena. Gyvenimu
teko dalintis tik su savo už
auginta kalaite Vilke. Jautėsi
vieniša. „Belgai uždari žmo
nės, svetimšalių į draugystę
nenori priimti. Be to, ir Belgi
ja dabar nebe tokia, kokia
buvo prieš 30 metų. Labai
daug atvažiavusių iš musul
moniškų kraštų darbo ieškoti.
Jiems tenka juodžiausi dar
bai, nes kalbos nemoka, išsila
vinimo netari, o dabar visur
mašinos, kurioms valdyti rei
kia mokslo įgudimo. Didėja
žmonių agresyvumas. Daug
narkomanų. Per televiziją ro
doma daug smurto ir erotikos,
o tai neigiamai veikia jaunąją
kartą. Televizorių išmečiau
prieš dvejus metus, nieko do
ro programose nėra", rašė
man Zenta.
„Anksčiau buvo geresni lai
kai. Nereikėjo gatvėje bijoti,
kad ištrauks rankinuką, api
plėš, įsilauš į namus ar ap
vogs bagažą, keliaujant atos
togų. Gyvenimas be sienų
nėra lengvas. Dabar į Belgiją
suplūdo atliekos iš visur...
Šiandien pinigas yra dievas, o
televizija — šventas raitas.
Ta vadinama techniška pa
žanga, ar nebus pasauliui
prakeikimas? Dieve mano,
kaip gyvens mano vaikaičiai,

Paminėtas
M. Valančiaus
Vilniuje, Marijos ir Jurgio
Šlapelių name-muziejuje, kur
vyksta sostinėje gyvenančių ir
čia atvykstančių užsienio lie
tuvių klubo renginiai, buvo
surengtas vyskupo Motiejaus
Valančiaus 200-ųjų gimimo
metinių paminėjimas. Be kitų
kultūrininkų, į jį pakviesti ir
Užsienio lietuvių klubo nariai.
Apie M. Valančiaus gyve
nimą ir veiklą kalbėjusi Šla
pelių namo-muziejaus direk
torė A. Gudonytė pabrėžė ne
tik šio žymiojo žemaičių vys
kupo ganytojišką, bet ir
švietėjišką, lietuvybės gaivini
mo bei stiprinimo veiklą. Pre
legentė paminėjo, kad vysku
pas M. Valančius paraše ir
išleido apie 40 dvasinio bei pa
saulietiško turinio knygų.
Caro valdžiai uždraudus lietu
viškas knygas ir raštą, M. Va
lančius pirmasis subūrė knyg
nešių tinklą, per kurį į Lie
tuvą iš Rytprūsių slapta buvo
gabenami lietuviški leidiniai.
Muziejaus archyvo vedėja J.
Jonaitienė kalbėjo apie M. Va
lančiaus vaisingas pastangas
atsiriboti nuo tuomet steigtų
valdiškų-rusiškų mokyklų, ku
riose vaikai buvo atpratinami
nuo gimtosios kalbos, jiems
peršamas slaviškas raidynas.
Vyskupas ragino steigti slap
tas lietuviškas mokyklas, ku
riose vaikus skaityti ir rašyti
mokė, vyresniajai kartai at
menami, vadinamieji darakto
riai.
Filologas J. Aleksandra
vičius kalbėjo apie M. Va
lančių kaip rašytoją, iki šiol
vertinamų knygų vaikams ir
suaugusiems autorių.
Iš JAV grįžusi ir Vilniuje ap
sigyvenusi Elena Baltrušai
tienė, mirusio žymiojo operos
solisto Vlado Baltrušaičio naš
lė, apgailestavo, kad, nuvažia
vusi į Telšius, kur vyskupavo

vyskupo
jubiliejus
M. Valančius ir kur nepriklau
somybės laikais ji mokėsi tuo
metinėje gimnazijoje (pava
dintoje vyskupo M. Valan
čiaus vardu), ji sužinojo, jog
tas vardas gimnazijai atimtas.
E. Baltrušaitienė siūlė bent
M. Valančiaus jubiliejaus pro
ga gimnazijai grąžinti buvusį
šio garbingo žemaičių vyskupo
vardą.
Minėjime kalbėta, ką šian
dien turėtume daryti, kad M.
Valančiaus darbus ir idėjas
perduotume dabartinei bei
ateinančioms kartoms. Kai
kas jau daroma. Vyskupo M.
Valančiaus blaivybės sąjūdžio
kongresas paragino tėvus ir
mokytojus mokyklose organi
zuoti moksleivių savisaugą
nuo narkotikų ir kitų svai
galų, parapijose kurti Blai
vybės brolijų branduolius ir
moksleivių organizacijų globos
kolegijas, skiepyti jaunuome
nei sveiką gyvenimo būdą, re
miamą dvasinėmis, tautinė
mis ir doros vertybėmis. Šiai
veiklai pritarė Lietuvos vys
kupų, Krikščionių demokratų
partijos, ateitininkų, skautų
atstovai.

Vysk. M. Valančius

Šlapelių name-muziejuje su
rengta vyskupo M. Valančiaus
knygų parodėlė, kurioje apsi
lankę matė vilniečio krašto
tyrininko J. Šimkaus surink
tas
retas knygas. Tarp jų —
liūdna ir pagalvoti. Kokia bus
1853
m. išleistą M. Valančiaus
jų ateitis?" — sielojosi Zenta
Živatą
Jėzaus Kristaus Wieszlaiškuose.
paties
mūsų,
1856 m. Zavads
Zenta Tenisonaitė labai
kio
leidykloje
Vilniuje iš
džiaugėsi nepriklausoma Lie
spausdintą
jo
Trumpą
Kate
tuva ir rūpinosi jos ateitimi.
kizmą,
kitus
leidinius.
Paro
Pati dėl sveikatos atvažiuoti
negalėjo, be to, kaip rašė ir doje buvo ir Amerikoje išleistų
„pinigų neturiu. Mano pensija leidimų, tarp jų 1952 m.
nedidelė, užtenka tik pragy Brooklyn išleistą V. Biržiškos
venti..." Meilę Lietuvai ji per Vyskupo Motiejaus Valančiaus
davė savo vaikams. Sūnus biografijos bruožai, 1975 m.
Ludo net tris kartus lankėsi Čikagoje pasirodžiusią kun. A.
Lietuvoje. Jam labai patiko Aleksos knygą Žemaičių vys
Kaunas, sakė, kad tai links kupas Motiejus Valančius.
mas miestas. Kartą net buvo
Parodėlėje buvo ir pats nau
užsukęs į Lietuvos Medicinos jausias eksponatas — daili
ir farmacijos istorijos muziejų ninko A. Šakalio nupieštas, M.
Kaune. Domėjosi farmacija, Valančiaus jubiliejaus proga
nes mama jaunystėje dirbo išleistas, pašto ženklas ir vo
vaistinėje. Zentos vaikai taip kas su vyskupo atvaizdu.
pat kūrybingi. Dukros univer
Algimantas A.
sitete baigė meno istoriją, an
Naujokaitis
trasis sūnus taip pat porą
metų lankė Meno akademijos
vakarinius kursus, studijavo
biologiją, paraše disertaciją, išėjo visiems laikams... Karo
vyresnysis sūnus tapo rašy audros išblaškė mūsų tau
tiečius po visą pasaulį. Savo
toju.
krauju, gerosiomis ypatybė
Savo kūrinius bei tėvo lite
mis pamaitinome ir sustipri
ratūrinį palikimą Zenta siun
nome daugelį tautų. Taip ir
tė Kauno Maironio memoria
Belgijoje savo pėdsakus paliko
liniam muziejui, norėjo, kad
mūsų tautietė, žemaitė iš
liktų apie ją prisiminimas jos
Telšių. Ar ilgai jos vaikai at
gimtoje žemėje-tėvynėje Lietu
mins, kad jų gyslomis teka ir
voje.
lietuviškas kraujas?
Zenta-Irena
TenisonaitėHellemans, poetė, dailininkė
Regina Žukienė
•
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daktorius — žinomas autorite
tingas mokslininkas, gabus or
ganizatorius, politinis ir kul
tūros veikėjas akademikas
Zigmas Zinkevičius: pavaduo
tojas — žymiausias iš lietuvių
Mažosios Lietuvos architek
tūros tyrėjas lietuvininkas dr.
Martynas Purvinas, ypač nu
sipelnęs organizuodamas dar
bą; vyriausiojo redaktoriaus
pavaduotojas leidybai — žur
nalistas Vytautas Kaltenis,
įvairiais keliais surinkęs ver
tingų iliustracijų. Atsakinga
sis sekretorius — lietuvinin
kas Vytautas Gocentas; kalbos
tvarkytojas — Vaclovas Mikailionis; darbų koordinatorė
redaktorė — Nijolė Dzindziliauskienė. Didelį darbą atlie
ka įvairių mokslo šakų — ar
Pirmoji Klaipėdos krašto lietuviškoji direktorija 1923 m. Sėdi iš kairės: Vilius Grigaitis, Erdmonas cheologijos (vedėjas dr. Valde
Simonaitis (pirm.), Kristupas Lekšas; stovi: Jonas Ruizgys. Jonas Toleikis. MLE
maras Šimėnas), architektū
ros (Marija Purvinienė), etno
logijos (prof. Vacys Milius), fi Po koncerto „Neringai" Laima Rastenytė-Lapinskienė ir komp. Darius Lapinskas apdovanojami
Gintaro Čepo nuotrauka.
lologijos (prof. Zigmas Zinke gėlėmis.
vičius), gamtotyros (prof. Al
girdas Gaigalas), istorijos (dr.
Mažojoje Lietuvoje, valdant susikūrus Vokietijos imperi dės rengiamoje Mažosios Lie
Algirdas Matulevičius), muzi
pirmajam Prūsijos kunigaikš jai, — prievartinės) vyko ir tuvos , enciklopedijoje, kurios
kos (doc. Danutė Petrauskai
čiui Albrechtui, pirmiau negu akultūracijos (kultūrų perėmi tomas išėjo baigiantis II tūks
tė), teisės (Vytautas RaudeN. Pr. Marijos seserų vie tapo vienuole ir reiškėsi įvai savo vyru, kompozitoriumi
Didžiojoje — 16 a. viduryje — mo, supanašėjimo) procesas, tantmečiui, per šv. Kalėdas.
liūnas) ir kitų vedėjai, konsul nuolijos rytinio Amerikos pak riose srityse, moksle bei mene. Darium Lapinsku, iš Hilde
atsirado prūsų ir lietuvių savaiminė asimiliacija. Evan- Jos iniciatoriai — po II pa
tantai, talkininkai. I tome raščio rėmėjos suorganizavo Parašė daug knygų apie svei gard von Bingen palikimo su
raštija. Vėliau suklestėjo lie geliškoji Mažoji Lietuva lenkė saulinio karo Kanadoje ir JAV
(pradinis tiražas 4,000 egz.) vajų „Neringos" stovyklai pa katą, teologiją, politiką. Buvo organizavo šį
koncertą —
tuvių (savivardis lietuvinin valstybinės sienos perskirtą atsidūrę lietuvininkai, kon
yra apie 3,000 straipsnių: apie remti. Vajus baigėsi balandžio savamokslė, bet viduramžius spektaklį ir atvežė jį parodyti
kai, mažlietuviai) raštija. Ka savo sesę katalikiškąją Di krečiai Mažosios Lietuvos fon
880 skirti lietuvininkų vei 8 d., Verbų sekmadienį.
talentingai praturtino, pagili seselių vienuolyno auditorijoje
raliaučiaus krašte dabartinės džiąją Lietuvą, kenčiančią nuo do valdyba, pirmiausia jos pir
kėjams, Mažosios Lietuvos
no
muziką, kuriai suteikė Verbų sekmadienį. Spektaklio
lietuvių kultūros, bendrinės Rusijos vykdomo tautos geno mininkas dr. Vilius Pėteraitis,
Ta proga seserų vienuolyno
tyrėjams bei bičiuliams, isto
daug
originalumo. Jos kūri religinė nuotaika pagilino Ve
literatūrinės kalbos ištakos. cido, ne tik kultūriškai, bet ir tapęs enciklopedijos vyriau
rinėms asmenybėms, 490 — auditorijoje Putnam, Ct. su niuose atsispindi dvasios gilu lykų šventes — Kristaus pri
Prusai, po to vakariniai lietu ekonomiškai. Tačiau mažlie- siuoju organizatoriumi ir tvar
gyvenvietėms, 170 — piliakal rengė tikrai įdomų ir originalų mas ir didelė meilė Kristui. sikėlimą.
viai, sudarę Mažosios Lietuvos tuvių dauguma suvokietėjo, o kytoju. Jo pastangomis fondas
niams ir kapinynams, 280 — koncertą, kurį sudarė vidur Jos gyvenimo centre yra Kris
pagrindą, užkariautojų kry didlietuviai nerusėjo, pakilo į Mažosios Lietuvos tematika
upėms, kitoms gamtos reali amžių benediktinų vienuolės
žiuočių buvo nustumti į že- tautinio išsivadavimo kovą.
išleido 19 įvairių autorių kny joms, 160 — draugijoms, ti Hildegard von Bingen (1098- tus ir jos kūryba. Bet vidur Atsiskleidžia viduramžiai
-mausius visuomenės sociali
Dėl bolševikinio etnocido, gų. Ši tritomė su papildymų kėjimams bei evangelikų pa 1189) muzika, poezija, jos pie amžius pakeitė kiti amžiai,
Abu menininkai, Laima Ras
kiti stiliai. Vienuolės kūryba
nius sluoksnius, autochtonai genocido, etninio valymo Ma tomu enciklopedija — tarytum
rapijoms, 140 — spaudai, šinių skaidrės.
tenytė ir Darius Lapinskas,
buvo
užmiršta.
Prieš
kokį
aiščiai-baltai naikinami, vė žąją Lietuvą su visa rytų Mažosios Lietuvos karūna,
Programą atliko menininkai
130 — istorijos įvykiams bei
yra plataus masto kūrėjai, pa
liau germanizuojami, lietuvi Prūsija XX a. viduryje ištiko yra 20-asis leidinys. Tai mil
iš
Čikagos — Laima Raste dešimtmetį susidomėta jos as
reiškiniams, 100 — lietuvi
sireiškia įvairiose srityse. Jie
menybe,
mokslu
ir
menu.
ninkų žemės Prūsijos kara katastrofa — ne tik sunaikin žiniškas, itin sunkus, kruopš
ninkų etnografiniams tur nytė-Lapinskienė ir kompozilystėje po 1709-1711 m. di tas europinės reikšmės kultū tus lietuvių mokslininkų bei
Lietuviams jos meną surado atrinko, laisvai sugrupavo šį
tams, 90 —j ūkiui bei vers torius Darius Lapinskas.
džiojo, maro bei bado koloni ros paveldas, bet ir pati civi kitų Mažosios Lietuvos my
Laima Rastenytė. Ji dalyvavo spektaklį ir atvežė į Putnamą,
lams, 80 — architektūrai, 45
zuotos vokiečiais valstiečiais. lizacija, — neliko ne tik vo lėtojų darbas. Iš pradžių fi
Amerikos moterų rašytojų kad čia vienuolyno aplinkoje
Kas ta viduramžiu,
— kalbai ir t.t.
Tačiau po baudžiavos panaiki kiečių, bet ir krašto šeimi nansavo tik minėtas fondas,
suvažiavime Washington DC, atsiskleistų tas viduramžių
vienuolė?
nimo 1807 m. Mažojoje Lietu ninkų lietuvininkų.
Rašė apie 200 autorių, iš jų
ir vokiečių ambasadoje išgirdo menas.
Kara vėliau ir Lietuvos Respublikos
voje ilgainiui buvo sukurta liaučiaus kraštas kolonizuotas Kultūros ministerija, Mokslo apie 65 parašė po 5 ir daugiau
Salės scena nedidelė. Ji
Hildegard buvo viena įdo Hildegard von Bingen muzi
provakarietiško tipo protes- rusais bei rusakalbiais. Ant ir studijų departamentas prie straipsnių. Daugiausia parašė * miausių viduramžių asmeny kos koncertą. Susižavėjo jos buvo pertvarkyta — palikta
. tautiška visuomenė.
aisčių-baltų (prūsų, lietuvi Švietimo ir mokslo ministeri dr. Vilius Pėteraitis, dr. Mar bių. J a u 8 metų būdama, ji muzika bei kita kūryba ir su tik tai, kas reikalinga spek
2 Iki didžiosios vokiškosios ninkų, kuršių) ir vokiečių kul jos. Bet pinigų tokiai sudė tynas Purvinas, dr. Algirdas
takliui.
kolonizacijos jos branduolyje tūrinių klodų — griuvėsių klo tingai programai nuolat trūks Matulevičius, dr. Valdemaras
Pirmam plane dešinėje buvo
lietuvininkai sudarė apie 95- jasi rusiškasis.
ta. Tikimės svaresnės Lietu Šimėnas, doc. Albertas Juška. žurnalų ar laikraščių, bet ir iš Lietuvos rezistencinis sąjūdis. atidarąs, koncertui parengtas
100 proc. gyventojų. Greta
Aprašomi ir vokiečiai, nusipel senolių bibliofilų kolekcijų.
Aisčių-baltų civilizacijos pa vos vyriausybės paramos.
Šioje enciklopedijoje atsklei pianinas. Prie jo kėdutė. Šone
germanizacijos (nuo 1871 m., siekimai ir netektys atsispinnę lietuvių raštijai, kultūrai,
Mažosios Lietuvos enciklo džiama mažlietuvių ir didlie į centrą — skaidrėm rodyti
Enciklopedija pradėta rengti mokslui, visuomenės pažan
tuvių siekiai gyventi nepri aparatas. Jį lengvai pasiekė,
1996 m. pabaigoje Mokslo ir gai, lietuvininkų tautiniam pedija — lietuvių civilizacijos
klausomoje
Lietuvos valsty skambinąs pianinu, ir pakeitė
lygmens rodiklis. Netgi turtin
enciklopedijų leidykloje (direk
sąjūdžiui. Taip pat Kryžiuočių gi ir daug įvairių enciklope bėje. Tai priesakas besivieni vaizdus, pritaikydamas prie
toriaujant Zigmantui Pociui),
ordino, Prūsijos
valstybės dijų išleidę vokiečiai iki šiol jančios Europos i n tūkstant muzikos. Scenos kairėje —
1997 m. tapusia leidybos insti
veikėjai, nacistinio ir bolševi neparengė enciklopedijos apie mečio civilizacijoms. Tai — pa spektaklio vadovės, solistes
tutu (dabartinis direktorius
kinio genocido vykdytojai. Yra jų šimtmečius valdytą ir gy minklas vakarų baltams, vie pultas.
Rimantas Kareckas). Sudary
straipsnių apie Prūsos kraštą, ventą senąją Prūsiją bei Rytų nai svarbiausių senosios Euro
Galinė siena vienuoliškai
ta įvairių mokslo šakų specia
pos civilizacijų. Kol aisčių- apnuoginta — tik mūras, ir iš
prūsų
gyvenimą
ir
kovas
už
Prūsiją
(Ostpreussen),
nors
listų redakcinė kolegija, pa
baltų galybė dominavo Rytų ir susuktos rudos medžiagos
čiame institute — enciklopedi laisvę, prūsistikos mokslo rea veikalų apie ją vokiečių pri
Vidurio
Europoje, tol žemyne padaryti rėmai visai sienos
jos rengimo grupė, kuriai va lijų. Ir apie Karaliaučiaus sri rašyta tūkstančiai. Ši mažbuvo
santykinė
geopolitinė pu- erdvei. Čia buvo rodomi pa
dovauti buvo paskirtas ilga ties lietuvių bendruomenę, lietuviškoji enciklopedija turi
siasvyra
tarp
agresyvių ka veikslai — Hildegard kūrinių
metis (nuo 1972 m.) Enciklo draugijas, Bažnyčią, jų religi ir praktinę reikšmę. Iki šiol
ringų
slavų
ir
germanų
civili skaidrės.
pedijų redakcijos leidyklos vy nę, visuomeninę, kultūrinę neįvykdyti 1918 m. Tilžės akto
zacijų.
Baltų
erdvei
susiaurėresnysis mokslinis redakto veiklą (pvz., Karaliaučiaus Šv. reikalavimai dėl Mažosios Lie
Prie pianino sėdėjo Darius
jus iki Baltijos
krantų,
rius, Mažąją Lietuvą daugiau Šeimynos bažnyčios kunigą tuvos susijungimo su Didžiąja,
Lapinskas.
Jis temperamen
žemyne įvyko katastrofos, — I
kaip 30 m. tiriantis, istorikas dekaną Anuprą Gauronską, prisijungimo prie lietuvių tau
tingai
skambino
viduramžių
Pedagoginės tos kamieno, ir 1946-1947 ir II pasauliniai karai. Žmo vienuolės kūrinius, kartais
dr. Algirdas Matulevičius, re Černiachovsko
nija III tūkstantmetyje turi
dagavęs ne tik istorijos, bet ir kolegijos direktorių Aleksą metų Fuldos aktų Vokietijoje
mokytis iš II tūkstantmečio solo, kartais palydėdamas Lai
kitų mokslo šakų straipsnius, Bartniką, kovotoją už lietuvy reikalavimai, kad baigtųsi lie
mos dainavimą. O jei rei
klaidų.
rašantis istorijos tematika. Il bę Steponą Bubulą). Aprašomi tuvininkų tėvynės Karaliau
kėdavo fone sukelti didesnį
Dr. Algirdas Matulevičius triukšmą, jis atsikeldavo, pri
gainiui 3 darbuotojų grupė ir srities kai kurie rusų čiaus krašto sovietinė okupaci
Mokslo ir enciklopedijų
išaupo, atsirado daugiau moks mokslininkai. Į I tomą įdėta ja, į savo tėviškes galėtų grįžti
eidavo prie pianino atviro
leidybos instituto šono ir pasilenkęs abiem ran
linių redaktorių, pagalbininkų per 2,000 iliustracijų, kai ku jo šeiminininkai. Testamenti
vyresnysis mokslinis kom daužė, visaip audrino sty
bei rašančiųjų straipsnius, pa- rios itin retos, vertingos, su nius dokumentus paskelbė ir
rinktos ne vien iš albumų, išeivių Amerikoje Mažosios
redaktorius gas.
daugėjo ir vadovu.
Krciklopedijos vyriausias re
KJaipėdos apskrities lietuvininkai 1919 m \1I.h.
Prie pulto stovėjusi, Laima
Rastenytė skaitė
įvairius
tekstus. Pradžioje buvo įva
diniai tekstai, paskui kūrinio
apibendrinimas ir dainuoja
mas kūrinys, palydimas įvai
riais rankų judesiais.
Ta muzika vaizdavo gilų vi
duramžių religingumą, verti
mąsi prie Dievo, žmogaus įvai
rius džiaugsmus ir jo vie
natvę, Dievo išsiilgimą, gilų
religinį atsidavimą Kristui.
Kai kurie tekstai buvo skaito
mi lotynų kalba. Botų gera,
kad jų vertimas į lietuvių kal
bą pasirodytų kokiame pride
rintame ekrane. Viduramžių
poezįja yra graži, patraukli.
Tai nuolatinis žmogaus šauks
mas į Dievą, kad jis globotų
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Čeko įnašas lietuviškai
kultūrai
Kazimieras

muzikos

Dobkevičius

Iki šiol, dėl duomenų sto- (1841-1904), tapęs garsiuoju
kos, o gal ir apsileidimo, čekų čekų muziku,
muziko
Rudolfo
Lymano
Jaunasis Rudolfas sėkmin(1855-1904) indėlis, dideli gai mokėsi vargonininkų monuopelnai Lietuvos muzikinei kykloje pas savo tėvą. Niekas
kultūrai dar mažai tyrinėti, tada ir nepagalvojo, kad likiRokiškio muzikos mokyklos mo keliai nuneš jį į tolimą ir
vedėjas ir mokytojas, muzikos nepažįstamą Lietuvą,
meistras R. Lymanas tvirtai
^ortakas
R u d o l f a s -n ^
įėjo ne tik į lietuvių ir čekų augo ir brendo toje pačioje
muzikos ryšių istoriją, bet ir i «, . .
.
VjT. ,. \~i- * L i^
Zlonicpje, abu bičiuliavosi,
T. .
Lietuvos muzikines kultūros
/ „ .
.,
,
, ••
...
nors A. Dvoržakas buvo dvyhn_ .
•
r• .
. . ka metų vyresnis. Kartu moPastarųjų, jau Lietuvos atgi- , ,
.,
.
.. _
\7
.,
. A !? kėši muzikos pas tą pati momimo, metų muzikos istorijos
kytoją A. Lymaną, o vėliau,
tyrinėjimai rodo, kad grafų
nors ir ne tuo pačiu laiku, stu
Tyzenhauzų ir Pžezdzeckių
dijavo Prahos vargonininkų
Rokiškio muzikos mokykla,
mokykloje.
vadinta „grafiškąja vargoni
R. Lymano charakteris ir
ninkų ir giedojimo mokykla",
mokymo
metodas buvo labai
suvaidino ženklų vaidmenį,
keliant XIX a. pabaigos - XX Panašūs į ttrvo. Tad į Lietuvą
a
a. pradžios Lietuvos muzikinę J» a t v e ž ė ^
' tekl* k a n t ° kultūrą
™* mokymo metodus ir paUžtenka paminėti jau vien P*001118šios mokyklos auklėtinius, o
Kol kas, dėl duomenų sto
vėliau garsius kompozitorius, kos, negalima išsamiau atkur
M. Petrauską, J. Katelę, J. ti R. Lymano gyvenimo, moky
Gruodį, J. Tallat-Kelpšą, M. mosi ir veiklos chronologijos.
Čekijos
archyvuose
Milaknį, J. Gaubą, kad įsi Mat
tikintume, jog ši muzikos mo neišliko Prahos vargonininkų
kymo institucija tenkino ne mokyklos dokumentacijų. Te
tik siauras dvaro reikmes, bet rastas tik vienas dokumentas
padėjo ir Bažnyčiai skleisti liudijantis, kad 1882 metais
meną tarp tikinčiųjų, turėjo R. Lymanas jau mokėsi Pra
hos konservatorijoje, prof.
plačią visuomeninę reikšmę.
R. Lymanas gimė 1855 m. Františeko Blažeko (1814sausio 8 d. Zlonicuose, Če 1900) vargonų klasėje.
Pirmasis dokumentas, liudi
kijoje, ir tą pačią dieną buvo
pakrikštytas. Iki mūsų dienų jantis, kad R. Lymanas jau at
vykęs į Lietuvą, ir pradėjęs
išliko jo gimtasis namas.
R, Lymano motina Ana Jan- eiti Rokiškio muzikos mo
da buvo Vepržkų (Slansko kyklos vedėjo bei mokytojo
apylinkės, netoli Prahos) mo pareigas, pažymėtas 1883 m.
kytojo Jano Jandos duktė. spalio 1 d. (pagal naująjį ka
Tėvas Antoninas Lymanas lendorių — spalio 13 d.) data.
(1800-1879), kilęs iš šiaurės Tai grafienės M. PžerzdzekieČekijos, iš Dubusų, buvo ti nės laiškas, kuriuo R. Lyma
vykti į
piškas XIX a. čekų kantorius, nas įpareigojamas
1
n savo
Ryg4
i
*
t*
nuožiūra
nu
turėjęs, kaip to reikalavo tra
pirkti
mokyklos
orkestrui
dicija, keletą muzikos spe
cialybių: puikiai improvizavo reikalingus muzikos instru
vargonais ir fortepijonu, gerai mentus. Šis faktas užfiksuotas
grojo smuiku, klarnetu, val- Rokiškio bažnyčios archyve.
torna, vadovavo orkestrams
Lietuvoje R. Lymanas, kaip
(dirbo kapelmeisteriu), pats svetimšalis, pirmiausia pri
kūrė muziką.
valėjo gauti valdžios (šiuo atLymanai augino didelį būrį veju — Kauno gubernatovaikų, net dvylika, kurie gimė riaus) pažymėjimą, leidžiantį
1834-1855 metais. Tačiau už- gyventi ir dirbti Rokiškyje,
augo tik jauniausias sūnus Tokį dokumentą R. Lymanas
Rudolfas ir dukterys Terezija gavo 1884 metais. Tų pačių
bei Sidonija.
metų spalio 9 dieną, R. Lyma1832 metais mirė puošnios nas, kaip Austrijos pilietis
barokinės Zlonicų Šv. Marijos (tuo metu Čekija buvo AustriDangun Ėmimo bažnyčios var- jos imperijos sudėtyje), pagonininkas Janas Vesela. Dva- sirašė tokio turinio sutartį,
ro savininko, turtingo ir įta kurioje įsipareigojo:
kingo kunigaikščio Rudolfo
1) mokyti dainuoti (giedoti)
Kinskio dekretu, A. Lymanas keturiais balsais, taip pat gro
buvo paskirtas jo įpėdiniu.
ti instrumentais ir mokyti var
1833 metais Zlonicuose buvo gonavimo meno dvarininkės
pastatyta nauja mokykla ir, grafienės
Marijos
Pžezbe dviejų čekiškų klasių, dzeckienės Rokiškio dvaro ad
įsteigtas dvimetis vokiškas fi ministracijos man nurodytus
lialas. A. Lymanas tapo šio fi asmenis;
lialo mokytoju.
2) Rokiškio bažnyčioje groti
1853 metais pas A. Lymaną vargonais įvairioms pamal
į Zlonicus iš gretimo gimtojo doms tomis dienomis ir tuo
Nelahozeveso atvyko dvyli- metu, kada paskirs klebonas
kametis Antoninas Dvoržakas kun. S. Šimkevičius;

3) kiekvieną mėnesį duoti
ataskaitas apie mokinius;
4) gautus muzikos instru
mentus ir natas laikyti tvar
kingai ir švariai;
5) tiksliai laikytis kunigo S.
Šimkevičiaus nurodytos moky
mo, giedojimo ir muzikavimo
tvarkos.
Tokia sutartis galiojo metus
ir buvo pratęsiama dar 20
metų. Už šias pareigas R. Lymanui skiriamas 600 sidabro
rublių metinis atlyginimas.
Be to, jaunasis mokytojas
gavo įrengtą butą. Butui
apšviesti Rokiškio dvaro eko
nomija skyrė trisdešimt tris
svarus stearino žvakių. Ir dar
— turėjo teisę laikyti karve.
R. Lymanas 1888 m. liepos
12 d. (24 d.) vedė lietuvaitę
Aleksandrą Liachovičiūtę. Ro
kiškio bažnyčioje jungtuvių
knygoje yra įrašas, kad kun.
Federavičius „sutuokė mies
tietį Rudolfą Lymaną, 33
metų jaunikį iš Rokiškio mies
telio, su nuotaka dvarininkaite Aleksandra Liacho
vičiūtę, 22 metų, iš Vyžuonėlių vienkiemio".
Iki mūsų dienų išliko vos
vienas R. Lymano portretas
grupinėje fotografijoje (remia
masi muzikologo Juozo Žile
vičiaus liudijimu). Tai yra pa
radoksalu, nes R. Lymanas la
bai domėjosi technikos nau
jovėmis, tarp jų ir fotografija
(visos išlikusios Rokiškio mu
zikos mokyklos mokinių nuo
traukos buvo darytos paties
mokyklos vedėjo).

Buvęs mokinys Juozas Ka
telė taip apibūdina R. Ly
maną: „Buvo vidutinio ūkio,
kresnas, šatenas, garbano
tais plaukais, su ūsais, labai
staigaus būdo. Tai plačiai ap
sišvietęs žmogus, nepaprastai
energingas, griežtas ir reik
lus mokiniams. Jo širdis ne
išlaikė didžiulio kiekio alaus
ir juodos kavos, kurią jis kas
dien gerdavo". (Šie prisimini
mai užrašyti pokalbyje su J.
Katele 1956 m. rugsėjo 18 d.).
Būtina pažymėti, kad R. Ly
manas turėjo didelį įvairių
įrankių bei prietaisų rinkinį.
1897-1898 metais, padedamas
mokinių, įvedė telefoną vi
suose Pžezdzeckių dvaruose ir
palivarkuose, kurie buvo iš
barstyti po Aukštaitijos apy
linkes, taip pat telefonu su
jungė Rokiškio dvaro rūmus
su aplinkiniais namais. Bandė
elektrifikuoti dvaro ir muzikos
mokyklos patalpas, o 1889
metais siūlė grafienei įsteigti
Rokiškyje meteorologijos stotį.
įžymus čekų pedagogas tu
rėjo sūnų Vladislovą, dukteris
Eleną, Sofiją ir Aleksandrą.
Mirė 1904 m. vasario 14 d.
nuo inkstų ligos. Palaidotas
Rokiškio parapijos kapinėse.
Per 21 darbo metus R. Ly
manas paruošė daugiau kaip
200 muzikų, tad mažai ty
rinėtas čeko kūrybinis, peda
goginis palikimas laukia pla
tesnės monografijos, o ir pa
minklėlis ant R. Lymano kapo
šaukiasi Lietuvos kultūros mi
nisterijos dėmesio. Artėja
Rokiškio muzikos mokyklos
120-osio8 įkūrimo metinės.
Pagerbkime čekų tautos at
stovą, tiek daug pasidarbavusį
Lietuvos muzikos meno plėt
rai, palikusį didelį vaikaičių,
provaikaičių būrį ir šviesų
savo asmens prisiminimą.

Draugija, kuri gyvena
Prisiminti muziką, nusipel
niusį Lietuvos kultūrai, iš
Rokiškio, Šiaulių, Kauno su
gužėjo gausus draugijos narių
būrys, dalyvavo šv. Mišiose
Šv. Arkangelo Mykolo (Įgulos)
bažnyčioje. Jas aukojo vysku
pas Romualdas Krikščiūnas ir
bažnyčios rektorius kun. To
mas Karklys. Jis akcentavo
vargonininko Rudolfo Lymano
(1855-1904) nuopelnus baž
nytinei kultūrai. Per 21-erius
darbo metus Rokiškyje jis pa
ruošė daugiau kaip 200 mu
zikų, ypač vargonininkų. Mi
nėtini jo auklėtiniai: J.
Gruodis, J. Tallat-Kelpša, V.
Kaveckas, M. Petrauskas.
1883 metais R. Lymanas įkūrė
Rokiškio muzikos mokyklą.
Bažnyčios choro „Prisikėli
mas" (vad. Pranas Jurkonis)
giesmės ir vargonų muzika,
atliekama D. Kepežinsko bei
K Kondratavičienės, nuai
dėjusi virš Šv. Arkangelo My
kolo bažnyčios skliautų, tarsi
atspindėjo čekų muziko gyve
nimą, paaukotą Lietuvai.
M. ir K. Petrauskų lietuvių
muzikos muziejų puošė Lietu
vos ir Čekijos vėliavos. Čia

Rudolfo Lymano palikuonys ra Rudolfo Lymano draugijos g l o b i u , čekuos ambasadoriumi 8t*fanu
Fule.

kiekvieną drauguos narį pasi
tiko ir savo dėmesiu sušildė
draugijos įkūrėjas R. Lymano
provaikaitis Kastytis Gluoksnis. „Gerai Dievas padarė,
atsiųsdamas į Lietuvą Rudolfą
Lymaną", — akcentuodamas
lietuviams ir čekams būdingą
darbštumą, susikaupusį drau
gijos vadovo K. Gluoksnio as
menyje, kalbėjo būsimos mo
nografijos apie muziką vienas
autorių Stanislovas Abramavičius. Muziko giminės pasi
didžiavimas — genealoginis
medis, kurio lapeliams surink
ti K. Gluoksniui prireikė dvejų
metų. Tarp tvirtų ir tankių gi
minės medžio šakų kiekvienas
iš 98 šiandien esančių muziko
palikuonių suranda savąją.
Džiaugiasi savaisiais vardais,
prisišliejusiais prie tvirto ka
mieno, ir juokaudami bando
suskaičiuoti, kiek procentų
čekiško kraujo teka jų gyslo
mis. Palikuoniai nori žinoti
giliausias savo giminės šak
nis. Neseniai nukeliavęs neto
li Prahos, Zlonicuose surado
mokytojo Antonino Lymano
(Rudolfo tėvo) kapą.
Gausiausias draugijos sky

htm

Rudolfas Lymanas (viduryje) ir jo mokiniai Rokiškyje: Kazimieras Diržys, Antanas Jurevičius, Au
gustinas Mateika, Konstantinas Kvedaras, Juozapas Sargunas, Adomas Žukauskas, Barauskas (var
das nežinomas) 1885 metais.

Rokiškio aukštesniosios pedagogikos mokyklos mišraus choro grupė (vadovė Giedra Markevičienė)
M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos muziejuje.

rius įkurtas Rokiškyje. Šaunų
muzikinės kultūros puoselė
tojų būrį pristatė Rokiškio ra
jono savivaldybės Kultūros
tarnybos vadovas Petras Bla
ževičius. Jis didžiavosi tuo,
kad Rokiškio herbo kertelėje
— pirmųjų Lietuvoje muzikos
mokyklų simbolis — vargonai.
Rokiškio muzikos mokyklos
direktorius Albertas Mikulėnas, pristatydamas pedagogi
nę ir muzikos mokyklą, pava
dino jas bendru Rokiškio mu
zikinės kultūros lopšiu. Iš šio
lopšio, supamo rūpestingų
pedagogų, švelniais garsais
aidėjo muzikinės dovanos,
sušildžiusios draugijos vakaro
dalyvius. Nepamirštami so
lisčių pedagogių
Jolantos
Stumbrienės ir Astos Vajegienės balsai, dvarų dvasią at
kartojantis kamerinis ansamb
lis (vad. Rita Paurienė) dva
singos mišraus choro grupės
(vad. Giedra Markevičienė)
giesmės R. Lymano įsteigta
Rokiškio muzikos mokykla
2003-aisiais švęs
įkūrimo
120-ąsias metines. Draugija
rengia staigmeną — pirmą
kartą Šv. Mato bažnyčioje bus
atliktos R. Lymano parašytos
Mišios.
Akademike Genovaitė Stul
pinienė ir Stanislovas Abramavičius supažindino su ren
giama monografija apie R.
Lymaną. Joje — gyvenimas
ir kūryba, biografijos faktai,

giminės
medis. Medžiaga
kruopščiai renkama iš archy
vų, giminių, artimųjų atsimi
nimų. Nebe pirmą kartą R.
Lymano draugijos vakaruose
dalyvaujantis Čekijos ambasa
dorius Stefan Fule, ambasa
dos asistentė Janina Balsienė
nuoširdžiai pritarė šiam dar
bui ir pažadėjo, kad Čekijos
ambasada bus viena pirmųjų,
kuri padės išleisti monogra
fiją.
Paramą draugijai jau su
teikė Stromilų firma „Auksi
nis velniukas" ir Šilainių ka
belinė televizija „Parabolė".
MŪZOS RUBACKYTES
KONCERTAI LONDONE

Draugijos vakare dalyvavu
sios operos veteranės Teresės
Chmieliauskaitės lietuvių ir
čekų kalba atliekami kūriniai
buvo tarsi padėka visiems
draugijos nariams ir rėmė
jams už kilnų darbą, suarti
nant lietuvių ir čekų kultūras.
Renginyje dalyvavęs Lietu
vos Seimo narys Aloyzas Sa
kalas palinkėjo
draugijai
skleisti muzikinę kultūrą ir
nuveikti tiek, kiek padarė gar
susis muzikas, pedagogas,
vargonininkas Rudolfas Ly
manas.
Lina Sinkevičienė
VIDURAMŽIŲ MENAS...
(Atkelta iš 2 psl.)

Balandžio 18 d. Londono
Mėgstamas pasikarto
(Anglijoje) koncertų salėje jimas, kuris, kaip jūros banga,
„Wigmore Hali" įvyko pia kyla ir puola į krantą — prie
nistės Mūzos Rubackytės kon Kristaus kojų.
certas, kuriame ji atliko
Senieji viduramžiai buvo
Claude Debussy, Oliver Mes- Putnamo seselių vienuolyno
siaen, Maurice Ravel, Camile salėje. Senoji mistika buvo da
Saint-Saens, Mikalojaus Kons bartyje drauge su mumis —
tantino Čiurlionio ir Serge mus šventiškai nuteikė ir su
jaus Prokofjevo kūrinius. O stiprino.
balandžio 22 d. M. Rubackytė
Rengėjai svečiams meninin
koncertavo Londono „Mill kams padėkojo, įteikė gėlių,
Hill" salėje kartu su Vilniaus pasidžiaugė, kad senasis vi
duramžių menas pasidarė da
Styginių ansambliu.
barties džiaugsmu.
Užsienio recenzentai Mūzą
Kitoje salėje vyko vaišės.
Rubackytę gretina su pačiais Čia buvo toji visuomenė, kuri
žymiausiais pasaulio pianis palaiko seselių darbus ir
tais.
Elta skleidžia krikščioniškąjį opti
mizmą.
Koncerto organizacinį komi
tetą sudarė: pirmininkė Aldo
na Prapuolenytė, seserų at
stovė, provincijole sesuo Paulė
Savickaitė; nariai: Gitą Kup
činskienė, Sofija Šakalienė,
Gintarė-Ivaškienė, Dana Grajauskaitė, dr. Česlovas Masaitis, Juozas Rygelis, Romas
Drazdauskas, Gintaras Čepas,
Aidas Kupčinskas.
Komitetas išleido gražią
spalvotą programą. Čia supa
žindinama su Hildegard von
Bingen ir jos menu, su progra
mos atlikėjais, išspausdintos
ir jų nuotraukos, aukotojų
Grupe sueigos dalyvių M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos muziejuje su Čekijos ambasadoriumi sąrašas.
Stefanu Fui* (dešinėje) ir jo žmona. Viso* nuotraukos Kazimiero Dobkevičiaus ir R. Lymano draugi
Paulius Jurkus
jos arkyvo.
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Literatūra • menas • m o k s l a s
budusių.
kritus nuo akių raiščiui, jis
Skaitytojai galės susidaryti atpažino Draganą, Jugoslavi
geresnį vaizdą iš čia spausdi jos armijos seržantą. Jam liks
namų kelių ištraukėlių. Visgi „dėkingas" už tris sulaužytus
ir jos neperteikia tikrovės šonkaulius ir žiaurų kanki
taip, kad ji įspaustų neišdil nimą.
domą žymę kiekvieno mąs
Staiga į kambarį įvirto ka
tančio žmogaus širdyje. Tam rininkas ir pradėjo apklau
reikia perskaityti visus laiš są. Krauju pasruvęs belaisvis
kus Iridei (knygoje jų — dau neatsakinėjo į klausimus. Vie
giau kaip 40).
DB nas sargybinis jam taip smogė
***
kumščiu, kad jis nukrito nuo
Norėčiau
klysti
kėdės ir iš skausmo ėmė raity
tis ant grindų.
Žinau, kad nerimauji, nes
Patenkintas savim, sargybi
taip retai gauni žinią iš ma
nis
šaipėsi: „Nagi pažiūrėsim,
nęs. Ir tu teisi — Šveicarijoj
ar
atsuksi
kitą skruostą, pa
nėra karo. Bet turbūt pagalvo
mokslininke!"
ji ir apie tai, kad vykstant ka
„Jei padariau ką blogo, tai
rui kitur — Afganistane, Ku
sakyk,
ką? Jei nepadariau, —
veite arba štai dabar Kroati
kodėl
kankini?
Tiesą sakai,
joje — taikos besiilgi žmonės
turėčiau
atsukti
ir kitą
galiausiai eina ginti savo ša
skruostą...
kad
pasimokę
atei
lies, nesvarbu, kur gyventų —
tyje
sugebėtume
apsiginti."
Kanadoje ar Pietų Amerikos

Leidiniai
Neopagonys, tautinė
bažnyčia ir satanizmas

Naujasis
židinys.
Aidai.
2001. Kovas. Kaip ir visi šio
katalikų intelektualų žurnalo
numeriai, ir šis yra su įdo
mumu skaitomas visas. Bet
įdomiausią intrigą matyčiau
pačiame pirmajame straips
nyje: „Laiškas redaktoriui".
„Apie pagonybės alkį" rašo
Darius Baronas. Jis atsako į
žinomo istoriko religijotyri
ninko Gintaro Beresnevičiaus
rašinį tokiu pat pavadinimu.
Pagyręs svarias mintis, auto
rius mato ir tokių, „kurios
žadina įtarimą". Norėdama
papildyti D. Barono mintis,
pirmiausia turiu jas išdėstyti.
„„Ar vykstanti pagonybės
(savi)restauracija iš tikrųjų
brandina japonišką situaciją
Lietuvoje?"- klausia D. Baro
nas ir atsako: „Abejoju". Jis
išskiria keletą aspektų, kurie
skatina pagonybės kilimą.
"Romantika. Žmogui, gamtos
laukiniui, neduoda ramybes
protas. Eina žmogus pro pilia
kalnį, žiuri į žvaigždes, jaučia
nuostabų grožį ir nori susilieti
su gamta.

jam kažko trūksta. Krikš
čionys turi Bibliją, o mūsų bib
lija - liaudies dainos, pasakos,
sakmės ir t.t. Tačiau iš dainos
pajusti senąjį tikėjimą ne taip
jau paprasta.
Susirenka
Rumšiškėse pagonių „žyniai"
ir svarsto, kuris dievas laikyti
nas vyriausiuoju...
. Tamsa. Nusiritus iki stab
meldystės, sunku įžvelgti svei
kos nuovokos likučių: išda
vikas Jogaila pasmaugė žynį
Kęstutį, Lietuvą lenkams par
davė; pagoniško rašto pa
minklų neturime, nes M. Va
lančius su savo kunigais juos
naikino. O Vytautas Lands
bergis yra kryžiuočių palikuo
nis (Landsbergą mini Petro
Dusburgiečio kronika). Ir
šiaip dėl visko kalta krikš
čionybė ir jos išradėjai žydai.
D. Baronas sako: „Ne mano
kompetencijoje nustatyti, kiek
šios antikrikščioniškos ten
dencijos gyvos ar paplitusios
lietuvių neopagonybėje, tačiau
aišku viena - šie dalykai ne
svetimi ne vien Šidiškiui ar
Trinkūnui.

Erzelynė. Mato žmogus baž
nyčias, kryžius - romantinė
atmintis neduoda ramybės Lietuvos aukso amžiaus lai
kais nebuvo nei bažnyčių, nei
kryžių. Atgal į praeitį! Auto
rius ironizuoja: gediminaičiai
ir romuviečiai tvarko aplinką
prie aukuro netoli Trijų kry
žių, o aukštesnėje terasoje satanistai maukia alų. Romuvie
tis sako: žinot, vyrai, einu pa
sikalbėti su tais satanistais,
ką jie mano apie krikščionybę.
Tokie pagonys traukia nusi
plauti krikšto (juos pakrikštijo
tėvai katalikai) net į Nadruvą,
kur kažkada stovėjusi Romu
vos šventykla.
Pagonių misijos. Reikia
žmonėms
parodyti,
kaip
švenčiamos „tikros" šventės
(be kunigų). Per Rasos šventę
pagonių dalinys traukia į Die
veniškes ir gieda sutartines,
pačias seniausias, iš protėvių
atėjusias, o per Užgavėnes - į
Platelius. Žemaičio troboj, at
sisėdęs po šventu paveikslu,
pagonis nepatenkintas mar
ma: „Žydą garbina".
Kaip iškilmingiausią pago
nių misiją „Laiško" autorius
mini A. Brazausko prezidentu
įšventinimo iškilmę (scenarijų
rašė būsimasis ambasadorius
JAV
Alfonsas
Eidintas.
A.V.Š.). „Įdomu pastebėti, kad
tai, ką Saulius Žukas rekonst
ravo, remdamasis semiotiniais
metodais, yra gryna teisybė.
Ne mažiau įdomu, kad visa tai
sąmoningai suvokė ir patys
pagonys. Kaip čia nesuvoksi,
jeigu stovi ant kalno, o katali
kai - papėdėje. Be to, mus
pastebės žmonės, visa Lietu
va, o gal ir dar kas nors", sako
D. Baronas.
Stabmeldystė. Senasis lietu
vių tikėjimas labai senas, bet

P.S. Sovietiniais laikais,
maždaug dešimt metų likus
iki nepriklausomybės, vienas
čia D. Barono įvardijamo Jono
Trinkūno, pagonių vado, jau
nas sekėjas, stribo sūnelis,
mane įtikinėjo, kad Lietuvoje
reikia savos - tautinės baž
nyčios. Jaunas žalias stu
dentėlis vargu ar tą idėją buvo
pagimdęs pats. Tai turėjo
būti, deja, romuviečių disku
sijų tema. Aš būčiau nieko
prieš tautinę bažnyčią, jeigu ši
idėja labai artimai nepersipintų su KGB planais, apie
kuriuos tik dabar sužinojome.
Paaiškėjo, kad tai buvo viena
iš KGB kovos su Katalikų
Bažnyčia Lietuvoje formų.
Bažnyčia buvo vienintelė dar
neišdraskyta institucija. Ją
galima buvo sugriauti tik iš
vidaus - priešinant pačius ka
talikus tarpusavyje.
Nors disidentai apie tai
žinojo jau tada. Štai savo
laiškuose iš paskutinės trem
ties Antanas Terleckas (žr.
knygą: Julius Sasnauskas,
Antanas Terleckas Jei esame
čia, 2000) savo bendraminčiui
Juliukui į kalėjimą kalba apie
sovietų propaguojamą tautinę
bažnyčią. Dar įdomiau, kad
Rusijos geopolitinėje strategi
joje panašios idėjos atvirai
įvardijamos netgi šiandien.
Štai 1999 m. Tėvynės sargo
žurnale 3-4 nr. buvo atspaus
dinta tuometinio užsienio rei
kalų ministro A. Saudargo
kalba Los Angeles Lietuvių
fronto bičiulių sambūrio or
ganizuotose 32-osiose studi
jose. A. Saudargas cituoja
šiandieninės Rusijos* autorių
Aleksandr Dugin, parašiusį
vadovėlį Geopolitikos pagrin
dai. Geopolitinė Rusijos atei
tis. Maskva. 1997. Beje, va
dovėlio mokslinis
konsul
tantas - Rusijos Federacijos
generalinio štabo Karinės
akademijos Strategijos kated
ros vedėjas gen. Įeit. N. P.
Klokotov. A. Dugin rašo:
„Lenkijoje ir Lietuvoje pagrin
diniu geopolitiniu Eurazijos
partneriu turi tapti jėgos,
pabrėžiančios
nekatalikišką
šių šalių politikos orientaciją
- šalininkai pasaulietinės 'so
cialdemokratijos',
'neopa
gonys', 'etnocentristai', pro
testantų, pravoslavų religiniai
sluoksniai, etninės mažumos.
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Iliustracija iš knygos Klausyk,

Iride!

Šiurpūs laiškai iš poeto
širdies
Šimun Šito Coric Klausyk,
Iride! Laiškai iš Kroatijos
1999*. Iš anglų kalbos vertė
Vaida Kelerienė. „Tyto alba",
Vilnius, 2001. Knyga 95 psl.,
iliustruota šiurpiomis karo pa
laikų nuotraukomis (dailinin
kas Arūnas Prelgauskas, foto
grafai: V. Bašic, M. Biljak, D.
Havranek. T. Hnojčik, B. Kelemenic, J. Mimica, G. Pichler,
A. Rosandic, R. Šipek, B.
Vukičevic)); užsakymas 181,
„Tyto alba", J. Jas! .skio 10,
Beto etninė įtampa lenkųlietuvių santykiuose yra ypač
vertingas elementas, kurį
dera išnaudoti ir kiek įma
noma gilinti".
Keistu
sutapimu
buvęs
mano pažįstamas studentas,
įrodinėjęs tautinės bažnyčios
reikalingumą, vėliau tapo
žaliuoju. Žaliųjų kovos prieš
Būtingės terminalo statybą
(didžiuma Lietuvos žmonių
manė, kad, turėdami naftos
vamzdį iš Vakarų, išsilaisvinsim nuo ekonominės Rytų
priklausomybės) įkarštyje jis
gavo apdovanojimą, kurį sky
rė kažkokia Skandinavijos or
ganizacija. Gamtosaugininkų
sluoksniuose buvo kalbama,
kad šie pinigai atėjo iš Rusi
jos, tik buvo įvardinti skandi
navišku vardu. Po to jau
nuolį, kuris iki šiol jau gerokai
nupliko, teko stebėti LDDP
laikų valdomame Seime, kur
buvęs tautinės bažnyčios agi
tatorius nuolat savo veiksmus
derino su paskutiniu Klai
pėdos komunistų
partijos
vadu. O ir šiandien dažna bu
vusio pagonio vadovaujama
žaliųjų akcija labiau panaši
ne į lietuviškos gamtos saugo
jimą, bet gynimą Rusijos in
teresų. (Viena iš garsesnių
žaliųjų akcijų buvo kova prieš
Lietuvos kariuomenės poli
gonų plėtimą. Kadangi žaliųjų
argumentai buvo pagrįsti aki
vaizdžia netiesa, greitai ši ak
cija nuslopo). Todėl ir latvių
žaliųjų, nuolat budinčių prie
Būtingės terminalo, negaliu
laikyti savo šalies patriotais,
ar tik jie nėra stumiami blo
ginti kaimyniškų santykių su
Lietuva?
Audronė V. Škiudaitė

2600 Vilnius.
„Kroatų rašytojas Šimun
Šito Coric 'g. 1949 m.) rašo
laiškus iš širdies, remdamasis
savo išgyvenimais, patirtais
karo nuniokotoje Kroatijoje.
Skaitydamas šią knygą, tarsi
savo dvasrbs ekrane Steven
Spielberg akimis regėtum ir
filmuotum karo siaubus. Auto
rius pavergia širdį verian
čiomis scenomis ir neregėtu
nuoširdumu", — apie knygą
rašoma jos apibūdinimo pusla
pyje.
Nors apie turinį būtų gali
ma pasakyti dar daugiau ir
aiškiau, jokie apibūdinimai
neprilygtų tikrovei, kuri atsi
spindi autoriaus laiškuose.
Tai žmogaus žmogui nežmo
niškumo kronika, kurią Šian
dien galėtų paliudyti ir lietu
vių tauta, ir daugelis kitų
tautų, tebegyvenančių šiurpu
lingame skausmo, netekčių,
neapykantos, keršto ir liūde
sio sapne — arba jau iš jo pa

užkampyje.
Nėra tokios šalies, kur aš
keliaudamas nebūčiau sutikęs
žmogaus iš Kroatijos. Argi ga
lim pamiršti savuosius Sionus, Betliejus ir Golgotas?
Štai kad ir mudu: kiek daug
plačiam pasauly turim draugų
ir mylimų žmonių, kurių
širdys plaka visai panašiai.
Kaip kad aš turiu tave, taip
toli gyvenančią...
Pabandysiu rašyti tau daž
niau. Jeigu mano laiškai taps
liūdni (taip klostantis įvy
kiams, bijau, jie retsykiais ga
li pasirodyti siaubingai liūd
ni), tu bent pajusi, ką išgy
vena žmonės, apie kuriuos
rašau. Negaliu lengva ranka
rašyti apie dabarties laikus.
Negaliu ramia širdimi apra
šinėti nei malonių tykių va
karų, nei pavasario, nei švel
niai mylinčių širdžių...
Džiaugčiaus, jei žinočiau,
kad rašydamas apie šį karą,
aš vienur ar kitur persūdžiau,
kad buvo visai kitaip. Tai
reikštų, kad buvo šiek tiek
mažiau kančios ir pralieto
kraujo šalyje, kuri tai išgy
veno diena iš dienos.
Kodėl Jėzus
neatsuko
kito
skruosto
Po kelių dienų jis buvo iš
gabentas džipu iš Glinos
areštinės į Petrinjos karinius
barakus. Spaudžiant šalčiui
keliavo jisai tik su kelnėmis ir
apatiniais marškiniais, rankos
ir kojos buvo sukaustytos
grandinėmis.
Įstumtas į kambarį, be jokių
apklausinėjimų, jis buvo mu
šamas ilga medine lazda,
kumščiuojamas, paskui spar
domas sunkiais batais. Nu

*Sj* ~*St

=>»

ŠIMUN ŠITO ČORIČ

Klausyk, Iride!
UOm U Kraatim 199'

Bombos vietoj

saldainių

Mūsų vaikai pamiršo pasa
kas „Princesė", „Vilkas ir sep
tyni ožiukai", — lygiai taip
pat jie nebeprisimena nei vo
verių, nei drugelių! Šie nekalti
vaikai dabar gyvena tikrovėje,
kurią straipsnių antraštės
apibūdina:
Bombos žaidimų aikštelėse
Užmušta motina su vaiku
ant rankų
Nuniokoto krašto vaikai
Motinos su vaikais po
bombardavimo
Sužeisti septyni vaikai
Skaičiau vaikų rašinėlius,
kurių vien pavadinimai bylo
ja, ką kasdien jie galvoja:
Ką tėtis darys po karo?
Vaikai bombų slėptuvėj
Mūsų mokykla
subombarduota
Bombos vietoj saldainių
Nežinau, kur grįžti
Jie sugriovė mano namą

Jie sprogdino namus ir degi
no gyvenvietę. Nieko neaplen
kė jų neapykanta — nė šuns,
nė kiaulės, nė avies,
nė
viščiuko; akmenų krūva liko iš
bažnyčios, į kurią šimtmečius
traukdavo piligrimai.
Tik serbų šeimų namai ir jų
mažytė cerkvė liko stypsoti
tarp su žeme sulygintų Vocino
ir Humo miestų griuvėsių.
Kaip užkeiktam slėny, nesu
griauti jie lieka net po kroatų
kareivių pasirodymo.
Senutė, kitados kaštonų par
davėja, o dabar pabėgėlė, be
ria man mirtimi alsuojančiu
balsu: „Jie žinojo, ką daro!
Vienas iš jų tiesą pasakė: su
naikink bažnyčią, ir sykiu su
naikinsi žmones".
KOMPIUTERIO TALKA
FOTOMENININKUI
Algimantas Kezys. Cityscapes III. Galerįja, 4317 S.
Wisconsin Ave, Stickney, IL
60402-4261, USA. 2001 m.
Nesibaigiantis ieškojimas,
troškimas kažką atrasti, su
kurti, pažvelgti į pažįstamus
daiktus, asmenis, įvykius kitu
žvilgsniu, net jeigu tam rei
kėtų į talką pasikviesti nau
jausias elektroninės technolo
gijos priemones — tai foto
menininko Algimanto Kezio
pagrindinis „variklis", sutei
kiantis jam galimybių tais
atradimais bei išradimais nuo
lat dalintis su fotomeno mė
gėjais.
A. Kezys pastaraisiais me
tais yra išleidęs keletą savo
darbų knygų, kuriose jam ir
nuolatiniam palydovui — fo
toaparatui — į talką ateina
kompiuteris. Cityscapes III tą
menininko ir kompiuterio tal
ką sumaniai pratęsia. A. Ke
zys žvelgia ne vien į Čikagos
miesto vaizdus, bet nuklysta į
pačius tolimiausius mūsų pla
netos didmiesčius: New York,
Washington, DC, Westminster
(Anglija), Pisa (Italija), Montreal, Toronto (Kanada), Tsukuba (Japonija), Kaunas, Vil
nius (Lietuva), Stuttgart (Vokietįja) ir daug, daug daugiau.
Vis tik net labai prityręs tu
ristas turėtų sunkumų atpa
žinti vaizdus, pastatus ir
miestus, kuriuos savo knygoje
vaizduoja A. Kezys, nes fo
tomenininko ir kompiuterio
bendradarbiavimas tiems su
teikia „kitonišką" išvaizda,
prasmę.

Siunčiu tau linkėjimų, sykiu
pridedu eilėraštį, parašytą
mažosios Zdenkos:
Paskutinė žinia
Tėtis sugrįžo
Vakar iškaro
Pataisyti močiutės lygintuvo.
Paskui jis grįžo
Pas kareivius ir išėjo
Su jais vaduoti Baranjos.
Kaštonų

Iliustracija iš knyjron Klmumyk,

Iride!

pardavėja

Prieš dvi savaites Berne su
tikau pabėgėlių iš Vocino šei
mą. Toji šeima buvo iki siū
lelio apiplėšta. Vocinas — tai
miestelis Slavony'oje. Gruo
džio tryliktąją serbų daliniai
prieš pasitraukdami iš ten
barbariškai sunaikino visa,
kas kroatiška ir katalikiška.
Jie nužudė trisdešimt devynis
nekaltus civilinius gyventojus,
tarp jų dvylikos vaikų tėvą,
plikomis rankomis pasitiku
sį kareivius tarpdury. Jis
maldavo pakisti bent pačius
mažiausius. Jie nustūmė jį ir,
mete bombą, sudraskė į gaba
lus, lygiai kaip tą senąją var
pinę.

BIBLIOTEKŲ

SAVAITĖ

Nuo balandžio 21 d. visose
Vilniaus miesto bibliotekose
prasidėjo valstybinei biblio
tekų savaitei skirta akcija:
„Padovanokite bibliotekai po
naują knygą".
Šią akcįją suorganizavo Vil
niaus miesto centrinė bibliote
ka, kurios misija yra tenkinti
Vilniaus bendruomenės narių
informacijos, kultūros ir lais
valaikio poreikius, propaguoti
skaitymą, ugdyti naujus visuo
menės informacijos poreikius.
Bibliotekos žinioje yra 26
viešosios bibliotekos, kuriose
per 2000 m. apsilankė per
500,000 skaitytojų. BNS

