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Mažoji Lietuva: muzikinio 
gyvenimo ypatumai (I)

Dr. Daiva Kšanienė
Sudėtingo ir tragiško likimo 

Mažoji Lietuva brangi, įdomi 
ne tik savo istorįja, kultūra, 
tautosaka, etnografija ar kito
mis, jau nemažai tyrinėtomis 
sritimis. Šis kraštas turėjo ir 
be galo savitą, turtingą muzi
kinį gyvenimą, kuris yra ypač 
vertinga dvasinio paveldo da
lis turėjusi įtakos visos Lietu
vos kultūrai.

Muzika, ’ muzikinis gyveni
mas, muzikinė aplinka Mažo
joje Lietuvoje ir Klaipėdos 
krašte visada buvo svarbus vi
suomeninio gyvenimo ir dva
sinės kultūros reiškinys, ap
rėpiantis įvairiausius barus — 
giesmes, dainas, mėgėjų ir 
profesionaliąją koncertinę veik
lą, kūrybą, muzikinę spaudą 
ir kt.

Dėl istorinių aplinkybių at
skirtoje nuo savo kamieno Lie
tuvos dalyje — Mažojoje Lie
tuvoje, priklausiusioje Prūsi- 
jos-Vokietijos valstybėms, su
siklostė ryškūs gyvensenos, 
protestantiškosios religijos, 

. materialinės kultūros ypatu
mai, sąlygoję muzikinio gyve
nimo savitumą, jos skirtin
gumą nuo Didžiosios Lietuvos

Martynas Mažvydas.

kultūros, kurią, kaip žinome, 
įtakojo lenkiškoji bei rusiškoji 
tradicijos.

Visos Mažosios Lietuvos 
kultūrinių tradicįjų, tarp jų ir 
muzikinių, apraiškos susiju
sios su Prūsijos ir Vokietįjos 
valstybių politikos kaita, kuri 
savo ruožtu lėmė ideologines 
permainas. Reikšmingiausias 
posūkis šios valstybės gyve
nime buvo susijęs su Reforma
cijos idėjomis ir nuostatomis. 
Jos tiesiogiai palietė ir ke
liems šimtmečiams nulėmė 
Mažosios Lietuvos lietuvių 
būvį.-

Protestantiška giesmė ir 
lietuvininkų liaudies daina

Reformacinis judėjimas su
brandino naują, pozityvų po
žiūrį ne tik į vokiečių, bet ir į 
kitų tautų, tarp jų — lietuvių 
raštįją, švietimą, sudarė są
lygas išlikti, tobulėti lietuvių 
kalbai, reikštis tautos kūry
bingumui, padėjo suvokti tau
tos kultūros visumą. Reforma
cija skatino nacionalinių kul
tūrų ugdymusi, stiprino val
stybingumo idėją, siekiant su
sieti kraštą su Vakarų Euro
pa, todėl Mažoji Lietuva galėjo 
įsilieti į Europos mokslo, me
no, tikėjimo, demokratįjos plė
totę, į vakarietiškos kultūros 
sanklodą. Šį procesą skatino ir 
sustiprėjęs, pozityvus Rene
sanso idėjų skverbimasis.

M. Martin Luther įdiegti 
krikščionybės reformos postu
latai ryškiausiai atsispindėjo 
bažnyčios liturgijoje bei jos 
muzikoje. M. Luther padėjo 
teorinį pagrindą esminiams 
šios sferos pasikeitimams. 
Vienas pagrindinių reikala
vimų buvo bažnyčių kongre
gacijose pereiti prie visos 
bažnyčios bendruomenės gie
dojimo gimtąja kalba. M. Lu
ther iš esmės pakeitė vokiečių 
bažnytinės muzikos praktiką.

Jam vadovaujant ir dalyvau
jant buvo sukurtas choralas 
vokiečių kalba, prisodrintas 
specifinių vokiečių liaudies 
dainų bruožų. Laikydamasis 
nuostatos ir siekdamas, kad li
turgijoje galėtų dalyvauti ir 
giedoti visa susirinkusi baž
nyčios bendruomenė, M. Lu
ther perėjo prie vienbalsio gie
dojimo.

Vokiškieji choralai padėjo 
pagrindus ir Mažosios Lietu
vos lietuviškai liuteroniškai 
giesmei, kurią žmonės greit 
pamėgo, nes savo paprastumu 
ir artumu liaudies dainai ji 
buvo labai prieinama ir priim
tina. Protestantiškos giesmės 
fenomenas tuo ir savitas, įdo
mus, kad jame glaudžiai, orga
niškai siejosi religiniai žodi
niai tekstai, tradicinio griga
liškojo choralo bei liaudies 
melodikos elementai.

Šimtmečiams bėgant. Ma
žojoje Lietuvoje, abipusėje lie
tuvių ir vokiečių kultūrų są
veikoje, susiformavo specifi
niai šio karšto muzikinio gyve
nimo bruožai.

Viena gyvybingiausių ir 
savičiausių Mažosios Lietuvos 
lietuvių muzikinio gyvenimo 
apraiškų buvo protestantiškoji 
giesmė. Gimusi su Refotmaci- 
ja, lietuvininkų liuteroniškoji 
giesmė nuėjo ilgą ir sudėtingą 
evoliucįjos kelią. M. Mažvy
das, J. Bretkūnas, L. Seng- 
stockas, D. Kleinas, J. Beh- 
rendtas, J. Quandtas, F. U. 
Glaseris, A. F. Schimmelpfen- 
nigis, G. Ostermeyeris, Ch. G. 
Milkus, F. Kuršaitis, W. K. T. 
Hoflheinzas, J. Niemannas, C. 
Grafas Bulovas von Denewit- 
zas, V. Gaigalaitis ir kiti gies
mynų sudarytojai, redaktoriai, 
vertėjai, kūrėjai (lietuviai ir 
vokiečiai), suformavę lietu
viškų protestantiškų giesmių 
repertuarą, įtvirtino giedojimo 
tradiciją, išplitusią ir išsi
laikiusią visoje lietuvininkų 
gyvenamoje teritorijoje iki pat 
XX a. vidurio.

Giesmė tapo neatskiriama 
lietuvininkų gyvenimo dalimi. 
Lietuviai liuteronai giedodavo 
kasdien, įvairiausiomis progo
mis: bažnyčioje, mokykloje, 
per šventes, o dažniausiai na
muose — rytą, vakare, ilsintis 
tarp darbų. Ūkininkas evan
gelikas liuteronas ir jo šeima 
kiekvieną aušrą pasitikdavo 
su giesme, o vakare, irgi tik 
sugiedojęs giesmę, eidavo poil
sio. Liuteronų bendruojnenės 
dalyvavimo bažnytinėse apei
gose esmė ir pagrindinė forma 
buvo giedojimas. Giesmynai 
(šalia Biblijos) buvo svarbiau
sios lietuvininkų knygos. Gies
mynų gausa ir kartu nuolati
nis jų trūkumas Mažojoje 
Lietuvoje rodo buvus didžiulį 
giesmynų poreikį.

Lietuviškų liuteroniškų gies
mių melodinė sandara, der
minės, ritminės savybės ap
rėpia ir jungia įvairiausių mu
zikinių šaltinių tradicijas — 
grigališkojo choralo, vidu
ramžių himnodįjos, vokiečių 
protestantiškojo choralo bei 
lietuvių liaudies dainų.

M. Mažvydo Katekizme 
(1547) bei Giesmėse krikščio
niškose (1566, 1570) pradėtos 

giesmių užrašymo natomis 
tradicijos vėlesnių giesmynų 
sudarytojai J. Bretkūnas, D. 
Kleinas, Ch. G. Milkus ir kt. 
nesilaikė. Jie tenkinosi poeti
nių giesmių tekstų redagavi
mu, taisymu, papildymu. Tai 
davė dvejopą rezultatą. Atsi
sakius notografinio teksto, su
menko pradinė giesmių muzi
kinė medžiaga, tačiau padau
gėjo tos pačios giesmės melo
dinių variantų, paįvairintų 
lokaliniais bruožais. Šitaip į 
protestantiškos giesmės melo
diką natūraliai prasiskverbė 
lietuvių liaudies dainų ele
mentai. Todėl glaudžiai su 
vokišku choralu susijusi lietu
vių liuteroniška giesmė pasu
ko savo keliu, įgydama lietu
višką pobūdį ir išraišką.

Įdomi šiuo atžvilgiu yra J. 
Žilevičiaus išvada: „Vokiečių 
choralų melodijos yra sausos, 
ramios ir griežtos slinkties su 
labai mažomis melodinėmis 
figūracijomis. Lietuvis, būda
mas lyrikas, negalėjo susigy
venti su tokiu šaltu, išdidžiu 
syetimu choralu. Todėl jis ne
iškentė nepanaudojęs savų 
liaudies melodijų, kurių pačios 
gražiausios vietos lietuvių sie
loje buvo giliai įsmigusios”.

Taip natūraliai atsirado 
giesmių ir Mažosios Lietuvos 
lietuvių liaudies dainų pa
našumas. Kaip ir liaudies dai
na, lietuvių liuteroniška gies
mė, keliaudama iš lūpų į 
lūpas, kito priklausomai nuo 
liaudies dainų įtakos bei et
nografinių sąlygų.

Ypatinga lietuvininkų kas
dieninio muzikinio gyvenimo 
išraiška buvo surinkimai. Su- 
rinkimininkai bei sakytojai 
ypatingą dėmesį skyrė giedoji
mui. Jie patys rinko, užra
šinėjo giesmes, kūrė jas (K. 
Grigelaitis, A. Baltris, K. E. 
Mertikaitis, J. F. Kelkis ir kt). 
Surinkimų sakytojai leido spe
cialiai surinkimams skirtus 
giesmynus, priderintus prie 
surinkimų dvasios, nuotaikos, 
religinio kalendoriaus. Porei
kis giesmynams buvo labai 
didelis. Surinkimai padėjo lie
tuvininkams išsaugoti gimtąją 
kalbą, išlaikyti savo tapa
tumą, atsispirti vokiečių įta
kai, nors, atsiriboję nuo pa
saulietinės kultūros, liaudies 
dainos, jie šiek tiek kliudė XIX 
a. pabaigoje kilusiam tauti
niam atgimimui.

Svarbi lietuvininkų muzi
kinės raiškos forma buvo liau
dies daina. Dauguma Mažo
sios Lietuvos lietuvių liaudies 
dainų, nepasidavusių vokiškai 
įtakai, išsaugojo savo natū
ralų tautinį savitumą, melo- 
dinės-intonacinės medžiagos 
originalumą.

Amžių glūdumoje gimusi, gi
liai į lietuvininkų kultūrinę 
terpę įaugusi liaudies daina, 
visais, net gūdžiausiais vokie
tinimo laikais, išliko viena 
tvirčiausių lietuvybės atramų, 
brandinusi ir stiprinusi tauti
nę savimonę, palaikiusi ir 
ugdžiusi tautos dvasines ver
tybes. Dauguma Mažosios Lie
tuvos lietuvių liaudies dainų, 
nepasidavusių vokiškai įtakai, 
išsaugojo savo natūralų tau
tinį savitumą, melodinės-into- 
nacinės medžiagos origina
lumą.

Archaišką, pradinį liaudies 
dainos pavidalą lietuvinin
kams padėjo išsaugoti savitai 
susiklosčiusi Mažosios Lietu
vos istorinė religinė situacija. 
Įsitvirtinus Reformacijai, pa-

„Birutės” draugijos choras.

plitus protestantiškajai gies
mei, liaudies dainos skambėji
mo sfera ėmė siaurėti. Visada 
egzistavusi šalia liaudies dai
nos, giesmė ilgainiui ją tarsi 
pakeitė, perimdama netgi dai
nos socialinį bei psichologinį 
vaidmenį. XIX a. pab.-XX a. 
pr. kai kuriose Mažosios Lie
tuvos apylinkėse (ypač pie
tinėje jos dalyje, kairėje Ne
muno pusėe) liaudies daina 
skambėjo vis rečiau. Tai yra 
pastebėjęs netgi protestantų 
kunigas, evangelikų liuteronų 
giesmynų leidėjas, profesorius 
V. Gaigalaitis. Autobiografi
joje jis su širdgėla minėjo, jog 
labai mažai jo gimtinės apy
linkėse (Ragainės apskrityje) 
bedainuojamos liaudies dai
nos.

Daugelyje šio krašto dainų 
dominuoja monodinė melodi
ka, o ritmika, forma, derminė- 
intonacinė sandara — gan ar
tima dzūkų bei vakarų aukš
taičių dainoms. Klaipėdos 
krašto dainas daugiau veikė 
artima žemaičių kaimynystė. 
M. Budriūnas yra pastebėjęs, 
kad lietuvininkų dainų melo
dijos panašios į kitų Lietuvos 
regionų liaudies dainas, ta
čiau jos dažnai optimistiš
kesnės, o „Rusijos Lietuvoj — 
melancholiškesnės”. Z. Sla
viūnas taip pat pastebėjo, kad 
Klaipėdos krašto dainų melo
dijos giedresnės, šviesesnio 
charakterio.

Kultūrinės draugijos 
„Birutė* chorinė veikla

Iki pat XIX a. pabaigos lie
tuvininkų muzildnė raiška
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reiškėsi per liuteroniškąją 
giesmę ir liaudies dainą XIX 
a. pabaigoje, sukūrus Vokieti
jos imperiją. O. von Bismarcui 
pradėjus ryžtingą germaniza
vimo politiką, 1875-1877 m. 
priėmus naujus įstatymus, 
reikalaujančius visur vartoti 
vokiečių kalbą, paskelbus ją 
valstybine kalba, Mažosios 
Lietuvos lietuviams iškilo di
džiulė nutautinimo grėsmė. 
Valdžiai vykdant prievartinę 
vokietinimo politiką, be orga
nizuoto tautinio sąjūdžio lietu
vininkai išlikti nebegalėjo.

Tuo metu nemaža dalis lie
tuvininkų pradėjo suvokti sa
vo kultūrines, dvasines, isto
rines vertybes, savąją tapaty
bę. Pamažu XIX a. pab. augo 
jų savimonė, o užgimęs tauti
nis sąjūdis skleidėsi įvairiais 
keliais: peticįjų valdžios insti- 
tucįjoms rašymu, politinės sfe
ros suaktyvėjimu, naujos lie
tuviškos spaudos leidimu, tau
tosakos rinkimu, meno kū
rimu, dainų rinkinių ir gies
mynų leidimu, kultūrinių 
draugijų, chorinių kolektyvų 
steigimu, jų lietuviško reper
tuaro kūrimu ir kt.

1885 m. Tilžėje M. Jankaus,
J. Mikšo, K. Voskos, E. Weye- 
rio iniciatyva, aktyviai daly
vaujant V. Bruožiui, raginant
G. Sauerweinui bei kitiems 
pažangiems kitataučiams, įsi
kūrė pirmoji lietuvių tautinė 
kultūrinė draugija „Birutė”.

Šalia kitų darbų, skatinusių 
lietuvybę ir stabdžiusių ger
manizacijos procesus, „Birutė” 
buvo pirmoji Mažosios Lietu
vos lietuviška draugija, suren-
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gusi pirmąjį kraše viešą lietu
viškų dainų koncertą, sukė
lusį besiklausančių lietuvi
ninkų begalinį nustebimą ir 
džiaugsmą. Dainas, tiesa, atli
ko ne vietiniai lietuvininkai, o 
iš Tauragės pakviestas penkių 
moterų ir dviejų vyrų ansamb
lis. Tai įvyko 1895 m., šven
čiant draugijos 10-metį. An
samblis atliko žinomąją dainą 
„Birutė”, taip pat „O Lietuva, 
motinėle mano”, „Pasveikini
mas lietuvių”, „Lietuvninkais 
mes esam gimę”, „Lietuvnin
ko pypkelis." Pabaigoje E. 
Jagomastas, muzikai paly
dint, atliko Girėno (Sauerwei- 
no) „Gals yr tylėjimą”. Iškil
mingumo pirmajai „Birutės” 
šventei suteikė Tilžės dragū
nų pulko pučiamųjų instru
mentų orkestras, kuris šalia 
vokiečių, italų, atliko ir lietu
vių kompozitorių kūrinių: E. 
Giseviaus „Drąsieji karžygiai”, 
V. Kudirkos polką „Dėdienė”, 
mazurką „Sudiev”, J. Pra
naičio polką. „Birutės” vaidin
tojai parodė A. Fromo-Gužučio 
istorinę dramą „Išgriovimas 
Kauno pilies 1362 m.”

Su šia švente Mažojoje Lie
tuvoje gimė lietuvininkų mė
gėjų teatro ir koncertinio cho
rinio bei orkestrinio gyvenimo 
tradicįjų užuomazga.

Praktiškai patyrus, kad to
kie renginiai yra naudingi 
tautinių jausmų, lietuviškumo 
ugdymui, buvo nuspręsta 
šventes rengti du kartus per 
metus — vasarą ir žiemą. 
Šalia vaidinimų, paskaitų, 
„Birutės” šventėse žmonės la
biausiai laukdavo dainų, mu
zikos. Kaskart kviestis daini
ninkus ar chorą iš svetur buvo 
nepatogu. Todėl 1895 m. ru
denį jaunas Tilžės berniukų 
mokyklos mokytojas V. Storas
ta subūrė 14 vyrų ansamblį. 
Pirmą kartą šis nedidelis cho
ras pasirodė 1896 m. vasario 
16 d. Tilžės Šaulių salėje, pa
dainavęs keletą lietuvių liau
dies dainų iš V. Kudirkos 
„Kanklių” rinkinio.

Įsidėmėtina, kad tai buvo 
pirmasis Mažosios Lietuvos 
lietuvių choro koncertas, pali
kęs gausiai susirinkusiems 
klausytojams (apie 400) neiš
pasakytą įspūdį. Nuo tada 
choro pasirodymai tapo- pa
grindine „Birutės” rengiamų 
švenčių dalimi. Deja, neilgam.

Prabėgus šiek tiek daugiau 
nei metams, choras iširo. Pa
skutinį kartą „Birutės” choras 
dainavo puikioje 1897 m. va
saros šventėje Tilžėje.

Nukelta į 2 psl.
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Dail. Jonas Juozas Burba prie prez. A. Smetonos prizo. 1938 m.

Dail. Jono J. Burbos darbai
M.K. Čiurlionio muziejuje

Vienas seniausių ir turtin
giausių sukauptomis meno 
vertybėmis Lietuvos muziejų
— Nacionalinis M. K. Čiurlio
nio dailės muziejus Kaune 
2001 metų gruodžio 14 dieną 
pažymės garbingą 80 metų ju
biliejų. Per tuos dešimtmečius 
muziejuje buvo saugomas, 
kaupiamas, tyrinėjamas ir 
eksponuojamas pasaulinis ir 
Lietuvos meno, kultūros ir is
torijos palikimas, šiuolaikinė 
dailė.

1989.08.18-1989.09.19 cent
riniuose rūmuose veikusiai 
parodai „Sporto trofėjai” eks
ponatai buvo atrinkti iš taiko
mosios dailės, numizmatikos 
ir grafikos skyrių kolekcijų. 
Juos 1942.03.07 Kultūros mu
ziejui perdavė Kūno kultūros 
rūmai. Parodos atidarymą žy
mėjo simbolinis garbingų datų 
sutapimas — Tarptautinė mu
ziejininkų diena, tuo metu 
suėjo 70 metų nuo pirmosios 
Lietuvoje sporto sąjungos' 
(LSS) įkūrimo, o 1939 m. ge
gužės 22-28 dienomis Kaune, 
tam tikslui specialiai pastaty
toje sporto halėje susirinko III 
Europos krepšinio pirmenybių 
dalyviai. Buvo eksponuojama 
per 150 sporto prizų, kuriuos 
Lietuvos sportininkai iškovojo 
1925-1940 metais įvairių spor
to šakų rungtyse ne tik tarp 
atskirų klubų, bet ir tarpvals
tybiniuose susitikimuose su 
Latvijos, Estijos, Suomijos, 
Švedįjos, Vokietijos, Šveicari
jos, Čekoslovakijos, Lenkijos 
sportininkais. Ekspoziciją pa
pildė ir to meto Lietuvos vi
suomeninių ir politinių orga- 
nizacįjų, vyriausybės narių bei 
privačių asmenų atminimo do
vanos Lietuvos krepšininkams
— 1937 ir 1939 m. Europos II 
ir III krepšinio pirmenybių 
nugalėtojams, 1938 metų lie
pos 17-31 d. Kaune vykusios I 
Tautinės olimpiados daly
viams. Šalia tradicines, klasi
kines, antikines vazų formas 

P. Ivanovasj>rie savo dirbtuvės, apie 1938 m.

atkartojančių sidabro ir meta
lo taurių, buvo eksponuojami 
ir originalūs, meniški taiko
mosios dailės kūriniai — deko
ratyvinės porceliano vazos, 
lėkštės, skulptūrėlės, krištolo 
vazos ir bokalai, ornamentuo
tos medžio lėkštės, dėžutės- 
skrynelės, inkrustuoti pa
veikslai, laikrodžiai, odos ap
lankai ir dėžutės, gairelės, 
plakatai, plaketės ir ženklai.

Vieno garbingiausių sporto 
prizo, sidabrinės, gintaru in
krustuotu dangteliu dėžutės, 
primenančios kraičio skrynią, 
projekto autorius, talentingas 
tragiško likimo dailininkas Jo
nas Juozas Burba (1907- 
1952). Lietuvos respublikos 
prezidentas Antanas Smeto
na, užsakydamas šį specialų 
asmeninį apdovanojimą, skir
tą 1939 m. III Europos krepši
nio pirmenybių nugalėtojams, 
be abejonės žinojo, kam pa
tikėti tokią atsakingą užduotį. 
J. J. Burba — gabi, energinga,' 
spalvinga, kiek ekstravagan
tiška asmenybė, neminimas 
jokiose enciklopedijose, meno 
leidiniuose. Jo pavardė tik epi
zodiškai šmėkščioja XX a. II p. 
spaudoje, nagrinėjant vieną ar 
kitą meno sritį, kurioje buvo 
nemažai nuveikęs. Net tikslią 
jo mirties datą ir vietą tik 
prieš keletą metų dailininko 
artimųjų — sesers Adelės Bur- 
baitės-Kairienės, gyvenančios 
Vilniuje, ir dukters Parimos 
Burbaitės, gyvenančios Pane
vėžyje, dėka pavyko nustatyti.

Nacionaliniame M. K. Čiur
lionio dailės muziejuje saugo
mi beveik visi reikšmingiausi 
dailininko darbai; III Europos 
krepšinio pirmenybių garbės 
globėjo prezidento A. Smeto
nos asmeninis prizas, šiam 
sporto' renginiui skirti trys 
specialūs pašto ženklai, I Tau
tinės olimpiados vėliava ir jos 
koto viršūnė, olimpiados ati
darymą žyminčio iškilmingo 
diplomo odinis aplankas, pla

katas, medalis, plaketė, skirta 
akademiniam jaunimui, ženk
leliai dalyviams ir rėmėjams 
ir juos lydintieji raštai, keturi 
pašto ženklai, svarbiausias 
valstybės žymuo — Vytauto 
Didžiojo ordinas 5-ių laipsnių. 
(Įsteigtas 1930 metais ir skir
tas pagerbti labiausiai Lietu
vos valstybei, jos tautos garbei 
ir žmonijos gerovei nusipelniu
sius asmenis). Lietuvos di
džiojo kunigaikščio Gedimino 
ordino medalis (visų trįjų 
laipsnių), J. J. Burbai priski
riamas Vyčio kryžiaus 5-ių 
laipsnių ordinas, Vyties kry
žiaus 4-ių laipsnių ordinas, 
visų apdovanojimų diplomai, 
suprojektuoti ir atspausti pa
čiam autoriui prižiūrint, trys 
ekslibrisai.

Dailininkas gimė 1907.02.01 
Skuodę. *fen baigė pradinį 
mokslą ir 5 gimnazijos klases. 
Tėvai, turėdami 10 ha ūkį, 
vertėsi ir gana neįprastu Lie
tuvos. valstiečiams amatu — 
prekiavo savo parduotuvėje.

1923 m. persikėlęs į Kauną, 
įstojo į Meno mokyklą, kur 
studijavo 1924-1926 metais. 
Jau tuo metu J. J. Burba reiš
kėsi kaip ambicingas ir labai 
atsakingai savo kūrybą verti
nantis dailininkas.

Kartu mokėsi ir suaugusiųjų 
gimnazijoje, kurią baigė tik 
1929 metais.

Gavęs valstybinę stipendiją, 
išvyko į Drezdeną, kur 2 me
tus studijavo Meno akademi
joje pagrindinius dailės daly
kus, pasižymėdamas grafikos 
darbais, pritaikytais spalvotai 
spaudai. Profesorių patartas, 
studijas tęsia Leipcige. Ten 2 
metus buvo akademįjos siun
čiamas į įvairias spaustuves, 
susipažino su pagrindiniais 
spaudos būdais, tolesnį savo 
gyvenimo kelią pašvęsdamas 
grafikos žanrui, kuris, deja, to 
meto Lietuvoje nebuvo laiko
mas labai prestižine, „grynojo” 
meno šaka, skirtingai nei ta-
pyba, skulptūra, architektūra. 
Diplominiam darbui rinko me
džiagą, vis atidėliodamas dėl 
įvairių priežasčių gavimą.

1930 m. Vytauto Didžiojo 
metais laimėjo valstybinį kon
kursą garbingiausiam valsty
biniam žymeniui — Vytauto 
Didžiojo ordino projektui. Or
dinas (visų 5 laipsnių) buvo 
atliktas Šveicarijoje, autoriaus 
priežiūroje. Suprojektavo vi
siems valstybiniams ordinams 
ir medaliams diplomus, kurie 
buvo atspausdinti jam pačiam 
dalyvaujant. Tais pat metais 
„Pažangos” bendrovei paskel
bus konkursą meniškai ir 
techniškai sutvarkyti Lietuvos 
Respublikos prezidento A.

Smetonos raštų keturtomį, 
laimėjo jį, pralenkdamas prof. 
M. Dobužinskį ir dail. V. Jo
mantą. Iliustravo I, II ir IV 
raštų tomus (III tomą — daili
ninkas L. Truikys.) Tuo metu 
suprojektavo Kaune vykusiai 
jubiliejinių metų žemės ūkio, 
pramonės ir amatų parodai 
pagrindinį, reikšmingiausią 
akcentą — Vytauto Didžiojo 
paviįjoną. 1932 metais prezi
dento A. Smetonos užsakymu 
jo tėviškės bažnyčios centri
niam altoriui nutapė paveiks
lą „Šv. Antanas su kūdikėliu 
Jėzumi”.

1933.01.28 švietimo minist
ro įsakymu buvo paskirtas 
Kauno aukštesniosios meno 
mokyklos grafikos specialybės 
mokytoju.

1934.09.08 valst. prezidento 
apdovanotas Vytauto Didžiojo 
IV laipsnio ordinu.

Buvo 75 knygų me
ninis ir techninis redaktorius. 
1934 metais Kauno burmistro 
pareigas pradėjęs eiti A. Mer
kys pasiūlė dailininkui dirbti 
prie naujo Kauno miesto her
bo. Įvyko 2 posėdžiai jam ap
tarti. Juose kelis dailininko 
pateiktus variantus vertino 
dail. M. Dobužinskis, P. Rim
ša, prof. E. Volteris, M. K 
Čiurlionio galerįjos vadovas P. 
Galaunė. Vienas jų, kelis kar
tus koreguotas, patariant P. 
Rimšai, 1935.05.28 buvo pa
tvirtintas.

Nuo 1935.01.01 pradėjo 
dirbti Valstybiniame saugumo 
departamente archyvo ir mu
ziejaus vedėju. Tuo metu mo
kytojavo ir Kauno prekybos 
mokykloje dėstė komercinę re
klamą, šriftą.

1938 metais laikinoji sostinė 
ruošėsi iškilmingam I Tauti
nės olimpiados atidarymui. 
Organizatoriai buvo labai su
interesuoti, kad ji būtų kuo 
gražesnė, nes buvo pakviesta 
dalyvauti oficialios Estįjos ir 
Latvįjos vyriausybinės delega
cijos. Todėl liepos 4 dieną švie
timo ministras prašė susisie
kimo ministrą leisti J. J. Bur
bai apipavidalinti liepos 17-31 
dienomis vykstančią Pirmąją 
tautinę olimpiadą. Tai daryti 
jam buvo leista nuo liepos 8 
dienos, bet tik po darbo. Bet J. 
J. Burba, paskirtas renginio 
dailininku, sugebėjo ir per to
kį trumpą laiką daug nuveikti 
— Olimpiados atidarymas bu
vo, kaip rašė to meto spauda, 
labai įspūdingas. Buvo išleista 
speciali atvirutė, pašto ženklų 
serija (4 vnt.), oficialus Tau
tinės olimpiados ženklelis, 
medalis nugalėtojams ir daly
viams, o taip pat mokslo jau
nimui skirta plaketė su olim
pine atributika, olimpiados 
vėliava ir bronzinis koto ant
galis, pakvietimai ir bilietai. Į 
Kūno kultūros rūmų sieną 
prie įėjimo įmūryta ir atideng
ta jo suprojektuota atminimo 
lenta.

1939 metais Kaunas sutiko 
III Europos krepšinio pirme
nybių dalyvius ir svečius. Va
karų Europoje su kiekviena 
diena auganti fašistinės Vo
kietijos grėsmė buvo ne tik 
pagrindinė visų laikraščių 
tema, bet labai temdė ir šven
tinę tokio renginio nuotaiką.

J. J. Burbai patikėta supro
jektuoti pagrindinį prizą, jau 
minėtą prezidento A. Smeto
nos asmeninį apdovanojimą.

Sidabrinė kraičio skrynia 
puošta liaudies mene labai po
puliariu tulpių ar lelijų orna
mentu, sukomponuotu šoninė
se apkaustus imituojančiose 
dekoratyvinėse juostose.

Nukelta į 3 psl.

MUZIKINIS GYVENIMAS
Atkelta iš 1 psl. Kartu

su „Birutės” choru tada pirmą 
kartą pasaulietiškoje šventėje 
pasirodė V. Storostos 1895 m. 
suburtas Tilžės lietuvių giedo
tojų draugijos choras, iki tol 
giedojęs tik bažnyčioje. Iširus 
„Birutės” chorui, kurį laiką, 
iki 1899 m., švenčių koncer
tinėse dalyse dalyvaudavo Til
žės giedotojai.

Tik 1909 m. „Birutė” vėl 
įkūrė savo chorą. Jam suburti 
ir vadovauti pakvietė Tilžės ir 
Katinavos kantorių J. Nie- 
manną. Per chorą draugija at
gimė. Vėl su dainomis, vaidi
nimais' lankydavosi Klaipė
doje, Ragainėje, Žibuose, 
Piktupėnuose, Vyžiuose, Nat
kiškiuose, Skaisgiriuose, ant 
Rambyno kalno ir kt.

25-rių metų jubiliejų „Bi
rutė” pažymėjo 1910 m. liepos 
10 d. Tilžės Šaulių namų 
salėje. Choras dainavo patrio
tines dainas: „Lietuva, Tėvyne 
mūsų”, „Lietuviais esame mes 
gimę”, „Pabuskim, lietuviai”, 
„Eina garsas nuo rubežiaus”, 
„Mes, Lietuvos jaunuomenė” 
ir kt. Keletui dainų pritarė 
mėgėjų orkestras. Vaidintojai 
parodė G. Landsbergio-Žem
kalnio melodramą „Birutė”.

Išugdžiusi savo chorą, „Bi
rutė” 1909-1910 m. pradėjo 
sėkmingiau veikti, todėl vėl 
pradėjo augti jos narių gretos, 
susirūpinta leidybos reikalais. 
Visos Lietuvos kultūros rai
doje svarbų pėdsaką paliko 14 

. „Birutės” išleistų knygų. Ypač 
paplito populiariosios Birutės 
dainos, Birutės garsai. 
Trūkstant repertuaro, „Biru
tės” chorui reikėjo rūpintis 
dainų natomis. Choro vadovas 
J. Niemannas parengė du 
dainų rinkinius -Lietuvių tė
vynės dainos (I dalis su 69 
kūriniais išėjo 1911 m.).

„Birutė”, kaip ir tuo metu 
gyvavusi Tilžės lietuvių giedo
tojų draugija, savo darbais, 
švenčių, koncertų, vakarų ren
gimu, chorų pasirodymais, 
vaidinimais ir kita lietuviška 
veikla rodė pavyzdį ir davė 

impulsą tautiškai nusiteiku
siems Mažosios Lietuvos lietu
viams, ypač jaunimui, burtis į 
naujas, atskiras savo vietovių 
lietuviškas draugijas. Taip vi
soje Mažojoje Lietuvoje pra
sidėjo lietuviškų draugijų stei- 
gimosi metas. Viena pirmųjų 
(1911) įsisteigė Katyčių drau
gija „Vainikas”, netrukus Rū
kuose įsikūrė „Ąžuolas”, Pagė
giuose — „Rūta”, Lankupiuose
— „Jaunimas”, Lauksargiuose
— „Žiedas”, Senuosiuose Vai- 
nočiuose — „Dobilas”, Kul- 
miuose — „Spindulys”, Plikiuo
se — „Beržas”, Doviluose — 
„Liepa”, Laukininkuose — 
„Lelija” ir kt.

Šios, nors ir negausios drau
gijos, buvo tuo metu mieste
liuose ir bažnytkaimiuose vie
ninteliai kultūros židinėliai, 
besirūpinantys tautiškumo 
puoselėjimu, pasitelkiant cho
rinę dainą, giesmę, vaidini
mus, gimtosios kalbos, pa
pročių saugojiniu, etnogra
finės medžiagos rinkimu, 
lietuviškų knygų platinimu ir 
kt.

Tilžės lietuvių giedotojų 
draugijos meninė veikla

Paskutiniaisiais XIX a. me
tais šalia „Birutės” Mažosios 
Lietuvos kultūrinio, muzikinio 
chorinio ir teatrinio gyvenimo 
centru tapo Tilžės lietuvių gie
dotojų draugija, iš kurios XX 
a. pradžioje įsižiebė daug 
naujų kultūrinių židinėlių vi
same lietuvininkų krašte. 
Ištisus 40 metų gyvavusi 
draugija įrodė, kad lietuvių 
kultūra, jos dainos, giesmės, 
sugebėjimas kurti ir atlikti 
muziką — tai ne praeities re
liktas, o gyvas kūrybinis pro
cesas, turįs savo plėtotės per
spektyvą. Galima daryti prie
laidą, kad ilgametė Tilžės lie
tuvių giedotojų draugijos veik
la yra unikalus, nepaprastos 
svarbos reiškinys, ne tik budi
nęs lietuvininkų savimonę, 
bet ir inspiravęs kai kurias, 
tuo metu naujas, muzikinės 
kultūros plėtotės kryptis.

Tilžės giedotojų draugijos 
gyvenimas neatsiejamas nuo 
jos vienintelio, nuolatinio va
dovo Vydūno veiklos. Vydūnas 
ir jo draugija — tai ištisa 
Mažosios Lietuvos dvasinio 
gyvenimo epocha XX a. I pu
sėje.

Galingam vokiškosios muzi
kinės kultūros fonui Vydūnas 
siekė priešpastatyti lietuvišką 
dainą bei giesmę ir jomis stip
rinti lietuvišką dvasią. Vo
kiečių dvasinės kultūros ap
raiškos visada smarkiai veikė 
Mažosios Lietuvos lietuvių są
monę. Vokiečiai ypač stengėsi 
ugdyti chorinę muziką, „kaip 
prieinamą masėms ir turinčią 
didelę auklėjamąją reikšmę”. 
Jau nuo XIX a. vidurio kiek
vienas Mažosios Lietuvos 
miestas turėjo įvairių pakrai
pų vokiečių kultūros draugijų, 
visur veikė pąjėgios giedotojų 
draugijos. (Ypač sparčiai jos 
ėmė kurtis nuo 1856 metų).

Vydūnas jaunystėje taip pat

tti tm.

Pmfh&fofc farea labai faifu*/ 

dainavo net dviejuose Tilžės 
vokiečių choruose.

Tilžės lietuvių giedotojų 
draugija, kunigo H. A. V. 
Reidžio ir .birutininko K. Vos- 
kos iniciatyva, pradžioje įsi
kūrė kaip Tilžės lietuvių baž
nyčios choras (sekant vokiečių 
bažnytinių chorų tradicija). 
Susibūrus 43 choristams, ini
ciatoriai vadovauti chorui pa
prašė Tilžės berniukų mokyk
los mokytoją V. Storostą. Nuo 
to laiko V. Storostą (Vydūnas) 
tapo nuolatiniu, nepakeičiamu 
ir vieninteliu šio choro diri
gentu, draugijos organizato
riumi ir įkvėpėju, dramos 
veikalų autoriumi, jų režisie
riumi, choro repertuaro dainų 
tekstų ir muzikos autoriumi, 
žymiu Mažosios Lietuvos mu
zikos veikėju.

Vydūnas, žmogaus būtį ir 
tos būties raišką pasaulyje su
vokdamas kaip vidinės kultū
ros augimo procesą, kaip dva
sinį būvį, skelbė šviesaus, 
džiugaus, gyvo tautos žmo
gaus idėją, o įgyvendinti ją 
siekė pirmiausia per meną, 
ypač per dainą ir giesmę. Dai
nai ir giesmei Vydūnas skyrė 
ypatingą vaidmenį tautinio 
sąmonėjimo procese. Dainoje 
ir giesmėje jis matė kultūros, 
kaip žmogiškumo prado, ugdy
mo galimybę. Todėl vadovavi
mas chorui Vydūnui nebuvo 
savitikslis dalykas, o kaip vie
nas iš būdų siekti aukštesnių 
tikslų, norint realizuoti savo 
„dvasinės raiškos programą”. 
Jis sakė: „(...) Daina yra ypa
tingas žmogaus apsireiškimas. 
Ji pareina iš tos asmenybės 
srities, kurioj gyvena jaus
mai”. Todėl savo leidžiamame 
„Jaunimo” žurnale Vydūnas 
ne kartą gvildena •ulietuvių 
folkloro rinkimo, išsaugojimo, 
platinimo problemas, sielo- 
damasis dėl dar didelio lietu
vininkų abejingumo savo tau
tos dainai ir užsibrėžą užda
vinį kiek galint plačiau ją pa
skleisti.

Vydūno vadovaujamas Til
žės lietuvių bažnyčips choras, 
pirmą kartą viešai pasirodęs 
1895 m. šv. Kalėdų ir Naujųjų 
metų progomis, iki 1898 m. 
giedojo tik bažnyčioje. 1897
m., kol buvo perstatoma lietu
vių bažnyčia (aukštinamas 
bokštas), Vydūno choras gie
dojo vokiečių bažnyčioje. Gar
sas apie šį chorą pirmą kartą 
plačiau pasklido 1897 ąn- ru
denį, kai po perstatymo buvo 
šventinama lietuvių bažny
čia. Iškilmingose šv. Mišiose, 
dalyvaujant aukštiems Ryt
prūsių dvasininkijos hierar- 
chams ir valdžios atstovams, 
giedojo vokiečių ir lietuvių 
chorai. Rašytiniai šaltiniai liu
dija, kad „Vydūno giedotojai 
buvo akivaizdžiai pranašesni, 
todėl sulaukė daug pagyrimų”.

Chore skirtingais periodais 
dalyvaudavo nuo 40 iki 60 dai
nininkų, o 1906-1907 m. — 
net 80. Giedotojų draugijos 
chore dainavo ne tik Tilžės, 
bet ir aplinkinių vietovių — 
Ragainės, Rūkų, Katyčių, Vai- 
niočių ir kt. — gyventojai. 
Tarp jų, žinomi kultūros žmo
nės — E. Jagomastas, Ema, 
Berta ir Morta Zauniūtės, J. 
Kiošis, E. Borchertas, M. Gu
daitis, J. Petrikas, Morta ir 
Anė Petrikaitės, J. Ašmutai- 
tis, A. Ašmutaitis, Ą. Jo- 
nušaitis, J. Aušra, M, Brink- 
monytė, vėliau — J. Stiklio- 
rius, V. Gailius, A. Baltris ir 
kt. Draugijos veikloje dalyva
vo ir chore dainavo būsimasis 
Klaipėdos krašto direktorijos 
pirmininkas, emigracijoje (po 
II pasaulinio karo) —- Mažo
sios Lietuvos tarybos pirmi
ninkas, VLIKo narys E. Simo
naitis. Nepakeičiamą Vydūno 
padėjėja draugijoje buvo jo 
bičiulė, puiki choristė M. Rai- 
šukvtė.
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102-sis poetės gimtadienis
Dainingoji Dzūkija yra iš

auginusi daug žymių žmonių: 
Mikalojų K. Čiurlionį, iš
garsinusį Lietuvą savo menu, 
didį rašytoją Vincą ‘Krėvę 
Mickevičių, buvusį V. D. uni
versiteto Humanitarinių 
mokslų fakulteto dekaną, ma
rionetinės Liaudies vyriau
sybės užsienio reikalų mi
nistrą ir ministrą pirmininką, 
mėginusį gelbėti Lietuvą Rau
doniam tvanui užliejant. Tas 
kraštas davė ir poetę Dang 
Mickutę Mitkienę, gimusią 
gausioje 9 brolių ir seserų 
šeimoje Padriežiškių km., 
Stakliškių vals., Alytaus 
apskr., kuri šiemet, rugsėjo 7 
d., savo namuose apsupta 
saviškių, sveikinama ir lanko
ma gerbėjų, sulaukė 102-jo 
gimtadienio. Tai nuostabi as
menybė: nors kūnu jau nestip
ri, bet tvirta dvasia ir apdo
vanota blaivia atmintimi ir 
sveiku protavimu.

Poetė, gimusi dar 19-jo am
žiaus pabaigoje, išgyveno visą 
20-jį amžių ir įžengė į 21-jį. 
1918 m. Lietuvai atgavus ne
priklausomybę, dar būdama 
visai jauna jungėsi į valstybės 
atkūrimo darbus. Išėjusi rei
kalingus kursus, dirbo Lie
tuvos. pašto įstaigose iki mo
mento, kai 1944 m. reikėjo 
gimtąjį kraštą palikti ir vykti 
nežinomam likimui į Vakarus.

Dana Mickutė, veikiama 
poetinio potraukio, jaunystėje 
pradėjo rašinėti eilėraščius ir 
siuntinėti į periodinę spaudą. 
Bene pirmasis jos eilėraštis 
„Bijūnams žydint” išspaus
dintas Lietuvos aide 1919. m. 
birželio 15. Šiam eilėraščiui ir 
daugeliui ■ < hitų kompozitoriai 
parašė gaidas ir jie karių buvo 
mėgstami dainuoti, taip pat ir 
solistų atliekami koncertuose. 
Pavyzdžiui „Dviejų širdžių 
valsas”, ^-kompozitorės G. 
Gudauskienės, „Mano meilė”, 
komp. B. Budriūno.

D. Mickutės poetinė kūryba 
buvo' spausdinama Ateityje, 
Pavasaryje, Trimite, Šaltinyje; 
Vokietijoje — Lietuvos kelyje, 
Žingsniuose. Apsigyvenusi 
JAV-seį Los Angeles, ji savo 
eilėraščius siuntinėjo Drau
gui, Tėviškės žiburiams, Ka
riui, o paskutiniuoju metu D. 
Mickutės-Mitkienės eilėraščių 
randama ir Dienovidyje.

1993 m. Lietuvoje, „Ryto” 
spaustuvėje, Klaipėdoje, iš-

Dailininko Jono Juozo Burbos darbai
Atkelta iš 2 psl. Jų
reljefinis plokščias piešinys 
maksimaliai apibendrintas, 
monumentaliai stilizuotas art 
deco stiliuje, be jokių smulkes
nių detalių.

To meto spaudoje prof. P. 
Galaunė ne kartą kėlė liau
dies meno reikšmės ir svarbos 
problemas ne tik profesiona
lioje dailėje, bet ir amatinin
kiškame darbe: „...Savąjį stilių 
kurti mes norime skubotai, 
tuo tarpu, kai stilius kuria
mas dešimtmečiais ir šimtme
čiais. Antroji šio reiškinio 
priežastis yra ta, kad mūsų 
amatų mokykloms į tinkamas 
vėžes įstatyti neturime visais 
atžvilgiais paruoštų žmonių. 
Jie buvo ruošiami skubotai 
svetimuose kraštuose ir netu
rėjo progos pažinti mūsų tau
tos šiuo atžvilgiu tradicįjų ir 
mūsų liaudies meno. Čia ten
ka priminti, kad M. K. Čiur
lionis, neabejotinai gerai paži
nęs lenkų meno sąjūdžius, jau 
1908 metais visai teisingai yra 
pasakęs: 'Liaudies menas turi 
būti mūsų meno pamatas, iš jo 
turi iškilti savotiškas lietuvių 
stilius, nes tas gražumas, kurį

Poetė Danutė Mickutė-Mitkienė.

spausdinta jos eilėraščių rink
tinė Džiaugsmas nepražydęs. 
Rinkinyje išspausdinti 133 ei
lėraščiai. 1999 m. Los An
geles, Calif., išspausdinta dar 
viena, kukli knygelė, kurioje 
sudėti 48 eilėraščiai.

D. Mitkienė eiliuoja tradi
ciškai, prisilaikydama ritmo ir 
rimo. Turinį daugiausia suda
ro patriotiniai bei religiniai 
motyvai — išsakoma meilė 
tėvynei, gimtojo krašto pasiil
gimas, nes jį teko palikti ne 
savo noru. Taip pat pagerbia
mi savanoriai, apgynę Lietu
vos laisvę, partizanai, pasi
priešinę okupantams. Yra ei
lėraščių, prisimenančių jau
nas nerūpestingas dienas, at
spindintys tų dienų ilgesį.

Dana Mickutė—Mitkienė 
yra vyriausia amžiumi lietu
vių poetė. Atrodo, kad jai 
įtakos turėjo liūdno prisimini
mo poetas Liudas Gira, jos 
kraštietis, deja, dėl karjeros 
ar naivumo, blaškęsis tarp 
kairės ir dešinės, nuėjęs Lie
tuvos nepriklausomybes duob
kasio keliais. Kūryboje jau
čiama ir liaudies motyvų 
įtaka.

Daug kas įdomaujasi žmo
gaus, sulaukusio ilgo gyveni
mo paslaptimi, lyg būtų recep
tas, kurio laikantis, sulaukia
ma šimto metų ir daugiau. 
Medicininėje literatūroje skai- 

turi savyje, yra grynas, savo
tiškas ir išimtinai lietuviš
kas’ ”.

Lietuvių liaudies menas bu
vo eksponuojamas pasaulinėse 
parodose. Susidomėjimas juo 
buvo didžiulis.

Jo meninė įtaka buvo labai 
reikšminga ir tarpukaryje su
siformavusiam art deco (deko
ratyviajam) meno stiliui. Šios 
tendencijos buvo artimos visai 
jaunajai Lietuvos dailininkų 
kartai. K. Strolis, S. Ušinskas, 
T. Kulakauskas, G. Bagdona
vičius, J. Prapuolenis — be
veik visi žymesnieji meninin
kai studįjų ir kelionių po Vo
kietiją, Čekoslovakiją, Prancū
ziją metu susipažino ir perė
mė art deco stiliaus būdin
giausius bruožus ir stilistiką 
— kubizmo, konstruktyvizmo, 
futurizmo stilizacijos princi
pus, perpintus įvairių civiliza
cijų ir tautų meno įtakomis. 
Jiems buvo artimas ir specifi
nis paviršiaus dekoravimo bū
das bei grafiniai kompoziciniai 
sprendimai. Zigzagai, rombai, 
laužytos strėlės, naudojami ir 
labai išpopuliarėja tiek daili
ninkų darbuose, tiek amati
ninkų pagamintuose buiti

čiau, kad labai svarbu yra pa
veldas, kurį mes atsinešam 
ateidami į šį pasaulį, bet ten 
pat rašoma, kad 80 procentų Manoma, kad ^gamybos pa
reiškia sveikas užsilaikymas. 
Man atrodo, kad Poetė gyve
no, kaip ir daugumas mano 
pažįstamų. Gyvendamas kai
mynystėje, daug kartų esu 
lankęsis 
Dažnai ją rasdavau besidar
buojančią prie namų esančiam 
dideliam darže, kur auga 
gėlės, vaismedžiai ir krūmai. 
O gal padėjo jai tarnus gyveni
mas? Anaiptol, ji turėjo ir Feodalinėje Japonijoje meni- 
skaudžių pergyvenimų dėl sa- '------- ‘-------------L~: *------
vo artimųjų netekties: Lietu
voje mirė jauniausia duktė, po 
ilgesnės ligos mirė Poetės vy
ras Juozas Mitkus, nors am
žiumi už ją buvo jaunesnis. 
Pagaliau dingo sūnus... Bet 
visa tai ji kantriai pergyveno. 
Visą laiką matėme ją besi
reiškiančią bendruomenės gy
venime, liūdnuose ir links
muose įvykiuose. Matydavome 
Šv. Kazimiero bažnyčioje, ren
giniuose parapijos ar Tautinių 
namų salėse, laidotuvėse ar 
kitokiomis progomis. Ji vis 
pasireikšdavo proginiais eilė
raščiais, jei ne pati skaityda
vo, tai duodavo kitiems per
skaityti jos sukurtą eilėraštį.

Tad šio gimtadienio proga 
tenka Poetei palinkėti sveika
tos ir „Ad plurimos annos!”.

Ignas Medžiukas

Mitkų' namuose.

niuose dirbiniuose. Lietuvoje 
art deco stiliui plisti ir „tau
tiniame stiliuje” naudoti mo
demiškai transformuoti liau
diškieji ornamentai, tautosa
kos motyvai ar tiesiog kaimo 
gyvenimo siužetai.

Jono Juozo Burbos kūrybą 
žyminčios ryškios art deco ir 
liaudies meno inspiracįjos at
siranda 1930 metų A. Smeto
nos raštų iliustracijose ir savi
tai atsikartoja Vytauto Di
džiojo ordino grandinės me
niniame sprendime. Matyt, 
jau tada toks dailininko meni
nis pasirinkimas buvo priimti
nas, suprastas ir palaikytas 
paties užsakovo — Respubli
kos prezidento. Be abejo, buvo 
atsižvelgta ir į to meto Lietu
vos pramonės ir amatų lygį ir 
realįjas. Nors šalyje XX a. I 
pusėje veikė per 80 įvairių 
auksakalių, juvelyrų, graverių 
dirbtuvių ir dirbtuvėlių, kurių 
savininkai buvo daugiausia 
svetimtaučiai, stambesnės fir
mos „Gravelit”, „Graviūra”, 
pirmasis ir didžiausias Lietu
voje S. Edelšteino sidabro dir
binių fabrikas, tačiau nuo 
1930 metų garbingiausi vals
tybiniai apdovanojimai buvo

Kauno M. Žilinsko dailės ga
lerijoje, pirmame aukšte vei- 
kianti Vakarų Europos porce-
liano ir fajanso ekspozicija 
neseniai papildyta iki šiol ne
matytais eksponatais iš M. K. 
Čiurlionio dailės muziejaus 
taikomosios dailės skyriaus 
rinkinių. Tai — modemo ir art 
deco stilių stiklo ir metalo in
dai, vazos, įspūdingas sve
tainės baldų komplektas, XIX 
a. II p. istorizmo dvasia su
kurti baldai ir laikrodžiai.

Pirmą kartą nuolatinėje eks- 
pozicijoje galima susipažinti 
su senaisiais Japonijos taiko
mojo meno pavyzdžiais — 
XVH-XX a. porcelianu ir fajan- 
su, arbatos gėrimo ceremoni
joje naudota originalia kera
mika.

Japonai porceliano gamybos 
paslaptis perėmė iš savo arti
miausių kaimynių — Kinijos 
ir Korėjos, šio tauriausio kera
mikos amato išradėjų.

XIII a. Kato Sakaida apsi
lankė Kinijoje, kad susipažin
tų su keramikos produkcija, 
kurios didžioji dalis buvo skir
ta arbatos gėrimų, ceremonijai. 
Japonai porcelianą pradėjo ga
minti tik apie 1500 metus.

slaptį XVI a. I p. perėmė Goro- 
doyu-go Shonzui iš garsaus 
kinų keramikos centro Ching- 
te-Chen. Pirmosios krosnys 
buvo įrengtos Aritoje, Kiusiu 
saloje. Iš ten kilę dirbiniai 
skirstomi į dvi grupes: Sakai- 
do Kakiemono (1596-1666) 
stiliaus ir Imari. Yra žinoma 
12 Šakaidos dinastijos atstovų 
(paskutinis jų giųiė 1879 m.), 

niai gabumai i? amatai buvo 
laikomi šeimos nuosavybe. Ją 
saugojo griežti :įį»aveldimumo 
ryšiai, autoritėtcTgiha.

Pirmieji buitiniai ir dekora
tyviniai Aritos indai puošti po- 
glazūrine mėlyna (kobalto ok
sido) tapyba, linijiniu ir auga
liniu ornamentu. Daug tos rū
šies dirbinių, pagamintų se- ; 
kant to meto kinų pavyz
džiais, kartojant metalo indų 
formas. Tik nuo 1644 m. pra
dedama dekoruoti labai spal
vinga, smulkia, tačiau įspū
dinga savo paprastumu, ema
line puošyba , pieno baltumo 
porceliano paviršiuje — gėlė
mis, figūrinėmis scenomis, 
fantastiniais ir mitologiniais 
motyvais, komponuojamais 
laisvai, asimetriškai, — tradi
cija, būdinga visam japonų 
menui. Šis dekoravimo būdas 

užsakomi užsienio firmoms 
„Metellmark” Taline, „Huge- 
nin Freres co” Le Loklyje ir kt. 
Lietuvos auksakaliai neturėjo 
techninių ir technologinių ga
limybių, reikiamų įrengimų.

1937 metų vasario-kovo mė
nesiais Rygoje vykusioje I Lat- 
vįjos dailiųjų amatų parodoje 
apsilankęs J. J. Burba labai 
domėjosi ir aukštai vertino 
latvių auksakalių ir meninio 
metalo meistrų darbus, aktua
liais amatų klausimais rašė 
straipsnius „Amatininke”.

Paskutiniaisiais nepriklau
somos Lietuvos gyvavimo me
tais dirbo Kauno radiofone.

1940 metų pradžioje ruošė 
paprastųjų pašto ženklų se- 
rįją, jai rinkti medžiagą ruo
šėsi vykti į Vilnių.

1941 m. birželio 15 d. su šei
ma — žmona Elena ir ma
žamečiu sūnumi Adrijanu bu
vo ištremtas į Altajaus kraštą, 
Novosibirsko sritį, Krasno- 
ziorskojės gyvenvietę. Trem
tyje pradžioje dirbo miško dar
bus, vėliau, matyt, pablogėjus 
sveikatai, gavo darbo vieti
niame kultūros klube. Jo ta
lentas turėjo tarnauti tarybi
nei liaudžiai, kaip buvo įpras
ta Sovietų sąjungoje reikalau
ti iš menininko. P ešė dekora-

Japonijos porcelianas 
M, Žilinsko dailės galerijoje
i 

daugelį metų buvo privati Sa- 
kaidos giminės nuosavybė.

Olandai, 1641 m. įsigiję mo
nopolį prekiauti japonų porce
lianu, pradėjo jį vežti į Eu
ropą. Vėliau paskatino kera
mikus semtis įkvėpimo iš pra
bangių europietiškųjų audinių 
— brokatų raštų, tapusių nau
jo stiliaus, skirtingo nei Ka
kiemono, labai puošnaus ir 
sudėtingo, pagrindu. Tokie 
dirbiniai vadinami Imari, ne
toli Aritos esančio uosto, iš ku
rio buvo išvežami, vardu.

Imari dirbinių dekoro spal
vinė gama labai turtinga. Do
minavo šviesiai raudoni ar 
tamsūs raudoni poglazūriniai 
fonai. Dekorą papildydavo sai
kingas auksavimas. XIX a. II 
p. mažiau vertingi Imari pa
vyzdžiai masiškai buvo siun
čiami į Europą.

Aritos produkcijos dekoras 
ir charakteringos formos, ypač 
keturkampiai, šešiakampiai, 
aštuonkampiai dubenys, lėkš
tės, vazos buvo mėgdžiojamos 
ir įvairiausiai interpretuoja
mos daugelyje XVIII-XIX a. 
Vakarų Europos porceliano ir 
fajanso manufaktūrų ir fa
brikų — Delfte, Meisene, Bau, 
Čelsi, Šąntiji.

Vaza. Japonija, XIX a. porcelia
nas, ir viršglazūrinė tapyba.

cijas vaidinimams, pats kūrė 
montažus. Toks darbas kiek 
praskaidrino tremtinio dalią. 
Gal todėl ir tokiomis sunkio
mis gyvenimo sąlygomis liko 
kaip ir anksčiau labai judrus, 
šnekus, mielai bendraujantis, 
visuomet linksmas, į viską 
žiūrintis su humoru.

Bandė dirbti grafikos srity
je, sukūrė savo autoportretą, 
piešė iliustracijas poemai „Jū
ratė ir Kastytis”. Mirus žmo
nai Elenai, vedė tremtinę, VD 
universiteto medicinos fakul
teto studentę — rentgenologę. 
Ji buvo ištremta už dalyva
vimą ateitininkų veikloje, dir
bo traktorininke, apskaitinin
ke.

Jonas Juozas Burba mirė 
nuo tuberkuliozės 1952.04.26. 
Krasnooziorskąjos gyvenvietė
je ir ten buvo palaidotas. 
1991-1992 m. perlaidotas Pa
nevėžyje. Šeima, sugrįžusi 
1958 metais į Lietuvą, sunkiai 
kūrėsi Panevėžyje.

Tragiško likimo dailininkas 
J. J. Burba, nepelnytai už
mirštas ir neįvertintas, visų 
mūsų pastangų dėka turi būti 
sugrąžintas į iškilių Lietuvos 
menininkų broliją.

Rita Škiudienė

Japonijos susiskaldymas lė
mė senovinį šalies padalijimą 
į daugybę mažų kraštų, kurie 
nuo VIII a. tradiciškai buvo 
vadinami 8 provincijomis. IX 
a. imperatoriškosios giminės 
viešpatavimą nustelbė aris
tokratiškųjų dvaro šeimų įta
ka, turtais ir galia stengėsi 
iškilti ir provincijų kunigaikš
čiai.

XVII a. vid. netoli Aritos, 
Kagos kunigaikštis, pasikvie
tęs korėjiečių keramikus, 
įsteigė Okochi dirbtuves, ku
rios turėjo jo dvarą aprūpinti 
porcelianu. Dirbinių dekore 
vyravo XVI a. kinų porcelia
nui būdingas mėlynas ir rau
donas poglazūrinis dekoras 
Kakiemono stilius. Taip pat 
buvo mėgiamas seladonas su 
krakle tinkleliu raudoname, 
tvirtame paviršiuje. Kerami
kinės masės sudėtis kito nuo 
akmeninės iki gryno porcelia
no.

Imperatoriškoji Mikavachi 
dirbtuvė išgarsėjo tik XVII a. 
vid. Didžioji jos gaminamo 
porceliano dalis — maži, pui
kios kokybės, šviesiu pogla- 
zūriniu mėliu dekoruoti dirbi
niai buvo skirti Hirado salos 
kunigaikščio dvarui. Gamino 
mažas animalistines skulptū
rėles — antis, drakonus, žuvis 
ir kt. — sintoistinio tikėjimo 
simbolinę išraišką.

XVI a. pab. Princas Satcu- 
ma, baigęs sėkmingą karo žygį 
Korėjoje, atsivežė keletą ko
rėjiečių keramikų. Satcumos 
provincijoje, Navashirogavoje 
jiems pavyko surasti geros ko
kybės molio, tinkamo porcelia
nui gaminti. 1640 m. Satcu
mos porcelianas jau labai ko
kybiškas, tvirtas, lygiu pa
viršiumi, padengtu smulkia, 
beveik mikroskopiškai suaižė
jusia glazūra. Ji — švelnaus 
dramblio kaulo atspalvio. De
koras — dvisluoksnis ar dau
giasluoksnis, spalvotų emalių 
reljefinis brokatinis raštas, gė
lės, peizažai, feniksai, pratur
tintas gausiu auksavimu. Dir
binius išdegdavo net tris kar
tus. Nuo 1850 m. dekoras vis 
sudėtingesnis, dažnai nesko
ningai perkrautas, perdėtai 
puošnus. Bet toks porcelianas 
turėjo didelę paklausą Euro
poje.

XVII a. vid. porcelianas pra
dedamas gaminti Kutani vie
tovėje, Kagos provincijoje, Ko 
Kutani ir Ao Kutani dirb
tuvėse. Buitiniai ir dekoraty
viniai indai dekoruojami įvai
rių melsvų tonų monochro
mine tapyba bei žaliais, gelto
nais, purpuriniais emaliais. 
Pirmoji garsėjo raudonų orna
mentinių fonų ir baltų re
zervų, ištapytų spalvingais 
emaliais, deriniais, antrosios 
dirbinių puošyboje vyravo žali 
spalviniai tonai, ornamenti
niai raštai, apvedžioti juodais 
kontūrais. Kutani gaminių de
koras neįtikėtinai gražus savo 
sodrumu, vešlumu ir ryšku
mu; augalai, paukščiai, gyvū
nėli, peizažai ir tekstilės raš
tus primenantys motyvai. Ži
nomas ir jų kūrėjas — Kusu- 
mi Morikage. Tačiau porcelia
nas dažnai nėra itin koky
biškas. Senosios dirbtuvės vei
kė iki 1750 m., bet XIX a. vėl 
buvo bandoma atgaivinti jų 
veiklą. Eksponuojami keli šio 
laikotarpio dirbiniai. Kutani 
porcelianą imitavo ir Aritos 
meistrai.

XIX a. pab. Vakarų Europo
je, formuojantis moderno (se- 
cesijos) stiliui, kilo didžiulis 
susidomėjimas Japonijos dai
le, kultūra, tradicijomis. Eks
portuojamas porcelianas pasi
žymėjo labai smulkia, be galo 

kruopščia ir sudėtinga puošy
ba, tačiau toli gražu neatitiko 
pačių japonų estetinių reikala
vimų. Savo buityje jie naudojo 
tik labai geros kokybės pro- 
dukcįją.

Japonijos dailininkai visais 
laikais mokėjo gėrėtis gamta, 
iš jos mokytis, joje semtis 
įkvėpimo. Gamtos pasaulis su 
begaline formų įvairove, ndo- 
lat kintančiu grožiu, kėlė kil
nius sielos jausmus. Tradicinė 
japonų meilė gamtai, giliausi 
dvasiniai pergyvenimai "susiję 
su senaisiais tikėjimais — sin- . 
toizmu, kur gamtos sudievini
mas, derlingumo kultas, pa
garbus protėvių minėjimas, 
šamanizmas susiliejo į vieną 
visumą. Joje gyveno daugybė 
nematomų dieviškųjų būty
bių; mitologiniai herojai, gar
sūs protėviai, fantastiniai gy
vūnai. Bet tai galėjo būti ir 
medžiai, karšti šaltiniai, jūros 
bangos, griaustinis, miško ai
das, tigras, lapė ar paprastas 
vabzdys. Tik vėliau, jau budiz
me, sintoistiniai dievai įgavo 
žmogaus pavidalą.

Gėlės vaidina didelį vaidme
nį japonų gyvenime. Tai sieti
na su ypatingai mėgiama il
gaamže gėlių dėliojimo — ike
banos meno tradicija. Rytų 
mene susiformavęs „paukščių 
ir gėlių” žanras — vienas iš 
pagrindinių japonų vazų deko
ro elementų.

Visuomet stilizuotą, geomet
riškai interpretuota chrizante
ma — reikšmingiausia'.gėlė. 
Tai kartu ir imperatdįfį^ps 
emblema. Aristokratai ,.Tįr 
aukščiausi Japonijos valdinin
kai naudojo panašias emble
mas (mon.), atitinkančias jų 
užimamą padėtį visuomenėje, 
panašiai, kaip Europps 
lai herbus. Lotosas, kaip ir bu
dizme, yra nekaltybės simbo
lis. Buda vaizduojamas sėdin
tis lotose. Dažnai sutinkamas 
bijūnas — laimės, turto, ^p- 
klestėjimo linkėjimas. Pušies 
šaka reiškė ilgaamžiškumą, 
ištikimybę, granato vaisius su 
daugybe sėklų — daug sūnų.

Gyvūnų vaizdavimas su
dėtingas ir įvairus. Formavę- 
sis amžiais, pasipildydavo 
naujais komponentais. Tačiau 
tradiciškai išsilaikė ilgaam
žiškumą simbolizuojantys vėž
lys ir grakšti gervė, kurie dar 
reiškė žemės ir dangaus, ma
terijos ir dvasios, moteriškojo 
ir vyriškojo prado harmoniją. 
Drakono motyvas dominuoja 
daugiausiai eksportui skir
tuose kūriniuose. Skirtingai 
nei Europoje, kur jis visuomet 
baisus ir piktas slibinas, Ry
tuose tai ne tik visaapimančio, 
ritmiškai kintančio kosmoso 
simbolis, debesų ir derlingumo 
nešėjas, bet ir imperatoriaus 
valdžios ir galios išraiška.

Šalia šio puošnaus, rafinuo
to grožio pasaulio, meistriškai 
nutapyto išgaubtame pavir
šiuje įgudusio tapytojo ranka, 
eksponuojami japonų kera
mikiniai indai, skirti arbatos 
gėrimo ceremonijai — raku pa
dvelkia dzen budizmo este
tinėmis ir moralinėmis nuos
tatomis, atskleidžiančiomis 
šio ritualo subtilumą.

Indų formos, glazūrų niuan
sai tarytum natūralaus gam
tos grožio dalis. Jie patys daž
nai primena akmens, uolos, 
žalumos kuklų žavesį, kurį 
sustiprina pabrėžtas medžia
giškumas, atsitiktiniai glazū- g 
ravimo efektai, įtrūkimai, lais
vi teptuko potėpiai.

XII-XVI t a. veikė garsios 
dirbtuvės, vadinamos šešios 
senosios krosnys — Seto, Shį- 
garoki, Tokoname, Tamba, Ei 
chizenas ir Bazenas. Jų me
nines tradicijas tęsė ir XX a 
japonų keramikai. Tai atsi
spindi arbatos gėrimo induose, 
eksponuojamuose parodoje.*

Rita Škiudienė
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Leidiniai
Dvasininkai — kūrėjai

2000 m. UAB leidykla 
„Poli", P. Vileišio 18, LT-2055 
Vilnius, išleido savotišką an
tologiją Lietuvių dvasinin
kai kūrėjai. Joje plačiau pri
statytos 20 ryškiausių kūrėjų 
biografijos, jų kūrinių frag
mentai, straipsniai apie jų 
kūrybą. Knygos gale beveik 
150 psl. skirta biografiniam 
žodynui, kuriame yra dar ke
letas šimtų pavardžių su 
trumpomis žiniomis. Vyriau
siasis knygos redaktorius kun. 
Vaclovas Aliulis, MIC, sudary
tojas Ričardas Jakutis, leidi
nio mecenatas Danius Kon- 
drotas. Knygoje 726 psl. 
Tiražas 2000 egz.

Knygos įžangos žodyje vyr. 
redaktorius kun. V. Aliulis, 
nusakydamas knygos leidėjų 
tikslus, rašo: „Per visą Nau
jųjų Amžių Lietuvos kultūros 
istoriją netrūko darbščių dva
sinio luomo žmonių, kurie ne 
tik gyvu žodžiu šlovino Kūrėją 
ir skelbė šventus mokslus, bet 
ir griebėsi plunksnos, teptuko, 
muzikos instrumento, staty
bos brėžinių, siekdami savąją 
tikėjimo ir meilės šviesą kuo 
plačiau paskleisti ir būsimoms 
kartoms palikti“.MlUo • ; I S'« • '

Rašytojas ir švietėjas kun. Sil
vestras Gimžauskas (1845- 
1897)> Dail. M. Skudučio pieš.

Knygos biografiniame žody
ne atkreiptas dėmesys ne tik į 
katalikus ir ne tik į lietuvius 
dvasininkus, čia yra minimi 
lenkų, rusų, baltarusių, vo
kiečių, žydų, karaimų, totorių 
kūrėjai, gyvenę ir dirbę Lietu
voje. Ir nesiribojama Lietuvos 
geografinėmis sienomis: nepa
miršta Mažoji Lietuva ir 
išeivija. Paminėti kunigai kū
rėjai, pradedant protestantų 
pastoriumi Martynu Mažvydu 
ir portugalu de Vega Emanue
liu, Vilniaus akademijoje 
dėsčiusiu poleminę teologiją 
bei talkinusiu vyskupui Mer
keliui Giedraičiui, ir baigiant 
mons. Kazimieru Vasiliausku 
iš Vilniaus, prel. Juozu Pruns- 
kiu, kun. Viktoru Rimšeliu, 
kun, Kęstučiu Trimaku iš 
JAV, prel. Ladu Tulaba iš Ro
mos ir kt. Leidėjai plačiau 
pristatė po keletą autorių iš 
kiekVieno šimtmečio. Kebliau 
buvo parodyti dvasininkus 
kūrėjus iš XX a. okupacijų 
meto (1940-1990), nes jie ne
galėjo spausdintis viešai, o 
savilaida buvo anonimiška. 
Kaip rašoma redaktoriaus 
žodyje, prasidėjus atgimimui 
Ir nepriklausomybei, kai kurie 
autoriai išaiškėjo, bet toli 
gražu ne visi.

Knygos pradžioje yra įdėta 
akad. Algirdo Gaižučio studija 
„Tikėjimas ir meninė kūryba”, 
kurioje parodytas didžiulis re
ligijos ir jos darbininkų įnašas 
į žmonįjos, ypač Europos, civi
lizaciją. „Noriu tik priminti 
tokį reikšmingą faktą. V. 
Biržiškos Aleksandryne pa

teiktais biografijų duomeni
mis, vien katalikai XVI-XIX a. 
turėjo 86 rašytojus, iš jų buvo 
5 vyskupai, 26 kunigai, 44 vie
nuoliai ir 11 pasauliečių,” - 
rašo akad. A. Gaižutis, at
kreipdamas dėmesį ir į tai, 
kad tarp poezijos ir maldos 
yra neabejotinas ryšys. Šie 
dvasinės kūrybos žanrai 
išaukština prakilnias, slėpi
ningas žmogiškumo vertybes, 
gaivinamas tikėjimo.

Įvadiniai straipsniai patei
kiami anglų, vokiečių, lenkų 
kalbomis. I dalyje pateikti ir 
20 žymiausių kūrėjų dail. 
Mindaugo Skudučio piešti 
portretai.

Konstantinas Sirvydas 
(1580-1631) pristatomas Vac
lovo Biržiškos straipsniu apie 
jo „Punktus sakymų”. Vil
niaus universiteto Mokslo mu
ziejaus vedėjas Vytautas Gri
cius plačiau apžvelgia XVI- 
XIX a. teologijos dėstymą Vil
niaus universitete. Dr. Pau
lius Subačius pristato kun. 
Silvestrą Gimžauską (1845- 
1897), pavadinęs jį tautinio 
išsivadavimo kultūros žmogu
mi. Daug vietos skirta kun. 
Juozui Tumui-Vaižgantui 
(1869-1933): spausdinama jo 
apysaka „Nebylys” ir Vinco 
Mykolaičio biografinė studija 
apie rašytoją. Iš kur toks 
Vaižganto pasiryžimas? - 
klausia studijos autorius ir 
leidžia atsakyti pačiam 
„deimančiukų ieškotojui”: 
„Kone nuo pat kūdikystės 
lopšio ir iki pasenusio lazdos 
aš nieko tiek konkrečiai ne
mylėjau, deja, nei paties pono 
Dievo, prisipažįstu, nors ir be 
to prisipažinimo visiems tai 
aišku, kiek slieko ši-džia tą. 
velėną, po kuria aš, štai, jau 
septintą dešimtį metų lan
džioju. Man viena tebuvo tik
rai skanu ir malonu - čeploti 
kad ir nešvarų, bet tik tautinį 
čiulptuką. Vyžota, lopyta ma
no Lietuvėlė, bet - mano! Lini
niai, arieliniai, mėšluočiai, 
dažnai padlecai tie lietuviai, 
bet - mano broliai! Lietuvos 
istorija tedavė mums legendą, 
o kultūrą paliko mums pa
tiems po pusės tūkstančio 
metų inicijuoti, bet ta istorįja 
- mano!”- labai pamokančiai 
skamba Vaižganto žodžiai.

Poetas kun. Leonardas And- 
riekus, OFM. Dail. M. Skudučio 
pieš.

Vytautas Kubilius pristato 
lietuviškąjį simbolistą poetą 
kun. Motiejų Gustaitį (1870- 
1927), pirmosios lietuvių sti
listikos vadovėlio autorių. 
Literatūrologas Algirdas Titas 
Antanaitis - poetą kun. Leo
nardą Andriekų, OFM (1914). 
Spausdinamas ir pluoštas šio 
poeto eilėraščių.

Biografiniame žodyne šalia 
lietuvių dvasininkų katalikų

Prof. dr. Justinas Pikūnas 2000 m. sausio 7 d. sulaukė 80 metų 
amžiaus. Čia j; matome Vytauto Didžiojo universitete 1999 m. 
birželio mėn. su kai kuriais savo leidiniais.
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Jo tiestas kelias pilnas 
gyvybės
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tiems ar besidomintiems psiAldona J Vasiliauskienė, 
Mokslo ir idealo keliu. Pasau
lio lietuvių kultūros, mokslo ir 
švietimo centras, Kaunas, 
2001. Minkštais viršeliais, 384 
psl. Kaina sutartinė.

Knygos metrikoje rašoma, 
kad apžvelgiamas Lietuvių 
katalikų mokslo akademijos 
akademiko, prof. Justino Pi- 
kūno, žymaus lietuvių psicho
logo pedagoginis ir mokslinis 
darbas bei plačiašakė visuo
meninė veikla. Paminėta, kad 
knyga skiriama studijuojan-

dvasininkai kūrėjai” minimo muziejinin- 
Švogžlio-Milžino (1899-1985) antkapi- 

bažnyčios šventoriuje.

Antologijoje „Lietuvių 
ko, rašytojo, kun. Nikodemo 
nis paminklas Kernavės 

išeivijoje - buvusio „Draugo” 
moderatoriaus kun. Vytauto 
Bagdanavičiaus, prel. Vytauto 
Balčiūno, kun. Prano Gaidos- 
Gaidamavičiaus, vysk. Anta
no Pauliaus Baltakio, OFM, 
kun. Prano Garšvos pavardžių 
rasime ir karaimų dvasininko 
Mykolo Firkovičiaus, evange
likų Jono Viktoro Kalvano, vy
resniojo, ir Jono Kalvano, jau

chologįja, Ir tiems, kuriems 
rūpi mūsų tautos iškilių as
menų veikla Išeivijoje.

Knygos galįpiame viršelyje 
pristatoma įeį^iųio autorė. Gi- , 
muši 1945 m,. Anykščių ra
jone. 1990 m. apgynė diserta
ciją,' „Antrojo Lietuvos Statuto 
nuorašai senąja baltarusių 
kalba”. Šia tema parašė moks
linių bei mokslo* populiarinimo 
straipsnių Lietuvos ir Ukrai
nos spaudoje^ skaitė pra
nešimus mokslinėse konferen- 

nesniojo, ješivų vadovo Leibo 
Josefo Blocho ir kt. pavardes.

Vienas tik nepatogumas, 
kad leidėjai neapsižiūrėjo ir 
šią didžiulę knygą išleido be 
turinio arba bent pavardžių 
rodyklės, kas sudaro keblumų 
ja naudojantis. Bet, kaip sako
ma, kas ieško, randa.

Audronė V. Škiudaitė 

cijose, 1990 m. dalyvavo pir
majame tarptautiniame ukrai- 
nistų draugijos kongrese Ki
jeve.

Nuo 1975 m. dirba Vilniaus 
universitete. Nuo 1992 m. ty
rinėja Lietuvių katalikiškąjį 
intelektinį sąjūdį bei jį vieni
jančios svarbiausios instituci
jos — Lietuvių katalikų moks
lo akademijos — veiklą. Šia 
tema parašė per 20 mokslinių 
straipsnių, dešimtį įvairios 
apimties knygų, organizavo 
konferencįjas, skaitė pra
nešimus.

2000 m. laimėjo dvi premi
jas: Lietuvių balso antrąją pre
miją „Lietuvos nepriklauso
mybės dešimtmečiui” skelb
tame konkurse ir „Lietuvos 
moters, pasižymėjusios krikš
čioniškų idealų tarnyboje” 
„Giedros” korporacįjos pre
miją.

Žodyje skaitytojui autorė 
prisimena įspūdingus krikš
čionybės jubiliejaus metus — 
2000-tuosius — išjudinusius 
visą Lietuvą, o ypač jaunimą. 
„Krikščionybės jubiliejus įpa
reigoja žvilgtelėti ir į asme
nybes, kurių gyvenime krikš
čioniškųjų idealų puoselėjimas 
bei skleidimas neatsiejamas 
nuo visos mokslinės bei vi
suomeninės veiklos, nuo pa
ties gyvenimo” (5 psl.). Krikš
čioniškoji veikla, prasidėjusi 
nepriklausomoje Lietuvoje, 
buvo tęsiama ir soyietmečiu. 
Likę tėvynėje, tyliai, kantriai, 
ir rūpestingai darbavosi, 
skleisdami dvasinį gėrį. Kiti, 
pasitraukę į Vakarus, siekė 
išlaikyti tautiškumą, remda
miesi krikščioniškąja morale. 
Katalikus mokslininkus išei
vijoje vienįjo Romoje 1956 m. 
atkurta Lietuvių katalikų 
mokslo akademija, kuri 2002 
metais minės savo veiklos 
80-metį. „Tad aktualu, kad 
šiais Krikščionybės jubilieji
niais metais su trumpa, bet 
gana sudėtinga LKMA istorįja 
bei jos narių, ypač LKMA 
akademikų, veikla susipažin
tų kuo daugiau įvairios pa
saulėžiūros žmonių... Vienas 
iš LKMA akademikų — Dzū
kijos krašto sūnus profesorius 
Justinas Pikūnas” (6 psl.).

Prieš keletą metų knygos 
autorė, Justino Pikūno pra
šoma, ėmėsi šio darbo. Ji 
pačioje knygos pradžioje pa
stebi, kad knyga nėra profeso
riaus psichologinės veiklos bei 
mokslinių darbų analizė. „Tai

PLAKATAI — KOVAI SU 
NARKOMANIJA

Birželio 26 d. Vilniuje atida
ryta pirmoji Lietuvoje plakatų 
paroda, skirta tarptautinei ko
vos. su narkomanįja dienai pa
minėti. Su bendru poligrafijos 
įmonės „Gironda” bei Vilniaus 
dailės akademijos (VDA) stu
dento projektu bus galima 
nemokamai susipažinti „Lie
tuvos” kino teatre.

Parodoje eksponuojami ori
ginalūs VDA dizaino katedros 
absolvento Andriaus Cipli
jausko darbai, pelnę Lietuvos 
menininkų pripažinimą. Kar
tu tai yra studento baigiamojo 
darbo, paskirto šiandien aktu
aliai narkomanįjos temai, da
lis. VDA absolvento darbus 
plakatais pavertusi „Giron- 
dos” spaustuvė ir ateityje pla
nuoja tęsti šią švietėjišką pa
ramos veiklą.

Organizuoti renginį padėjo 
ir Vilniaus miesto savivaldy
bė, taip pat socialinės para
mos centro tarnyba „Parama”.

Bendradarbiauti su VDA di
zaino katedros studentais „Gi
ronda” pradėjo surengusi at
virų durų dieną spaustuvėje. 
Šią poligrafijos įmonę šiais 
metais išgarsino originalus 
projektas — kortų malka su 
draugiškais Lietuvos politikų 
šaržais. (Elta) 

yra atlikę ir atlieka specialis
tai, jais čia autorė remiasi. 
Knygoje pateiktas žmogaus — 
mokslininko, visuomenininko, 
šeimos tėvo kelias nuo vai
kystės iki jo 80 metų jubilie
jaus, gražiai ir prasmingai su
tampančio su 2000 Kristaus 
jubiliejiniais metais” (6 psl.).

Knyga susideda iš dviejų pa
grindinių dalių: „Tėvynėje” 
(iki 1944.9.18) ir „Toli nuo Lie
tuvos”. Knygą rašant, nau
dotasi proginiais ir kitais 
straipsniais. Joje remiamasi 
Reginos ir Justino Pikūnų as
meniniame archyve saugo
mais įvairiais dokumentais, 
paties profesoriaus prisimini
mais, LKMA archyvu Romoje. 
Lietuvos Ypatingojo archyvo 
bylos leido pažvelgti į profe
soriaus sesers ir brolio, likusių 
Lietuvoje, likimus.

Pirmoji knygos dalis užima 
73 puslapius. Čia aprašoma 
plati giminė ir profesoriaus 
vaikystė, jo kelias į mokslą, 
sunkūs okupacijų metai ir 
tėvynės palikimas. Nors profe
sorių pažįstu seniai, jis labai 
mažai apie savo metus tė
vynėje kalbėdavo. Taigi skai
tant pirmąją knygos dalį, buvo 
ypač įdomu sužinoti daugelį 
vaikystės ir jaunystės detalių. 
Visur ryškėja jo atkaklumas, 
ryžtas nepasiduoti, siekti kaž
ko aukštesnio ir kilnesnio. 
Okupacįjų metais neapsieita 
ir be gyvybę rizikuojančių 
nuotykių, ir aukštos įtampos 
momentų. Šioje dalyje yra 
dešimt nuotraukų.

Antrąjai knygos daliai skirti 
246 puslapiai. Čia yra per 
penkiasdešimt nuotraukų ir 
dar keletas perspaudintų do
kumentų. Antroji dalis prasi
deda 1944 m. rugsėjo 18 d., 
kada Justinas Pikūnas perėjo 
Lietuvos-Vokietįjos sieną. Ne
trukus jis jau Australijoje, kur 
sulaukia karo pabaigos. Dok
torato studįjos Miunchene, Vo
kietijoje; tolimesnis žinių to
bulinimasis Paryžiuje. Pami
nima profesoriaus pokarinė 
visuomeninė veikla Europoje.

1950 m. Kalėdos sulauktos 
jau Amerikoje, nes į New York 
atplaukė gruodžio 21-ąją. La
bai įdomiai aprašomos pirmo
sios dienos, pirmieji įspūdžiai 
naųjąjame žemyne. Vaizdžiai 
pristatomas susitikimas su 
Regina Liesunaityte Kana
doje. Tai būsimoji profesoriaus 
žmona (už jo ištekėjo 
1953.8.8). Jie užaugino tris 
vaikus — Justą (gimęs 1955 
m.), Kristiną (1956) ir Ra
moną (1959).

Aprašomas platus pedagogi
nis darbas Detroito universi
tete, kur 1987 m. išeinant į 
pensįją, suteiktas profesoriaus 
emerito titulas. Pristatyta vi
suomeninė veikla lietuvių

PSICHOLOGINĖS 
PARAMOS AKCIJA

Jaunimo psichologinės para
mos centras kartu su Žmo
gaus studįjų centro leidžiamu 
žurnalu „Psichologįja TAU” 
liepos 26-27 dienomis Vilniaus 
senamiestyje buvo surengę 
nuotaikingą akcįją. Jcfe metu 
buvo renkamos lėšos savano
rių psichologinės pagalbos Vil
niaus telefonui „Jaunimo lini
ja”.

„Jaunimo linįja” — tai ano
niminis psichologinės pagal
bos telefonas jaunimui. Kas
met šiuo telefonu kreipiasi 
per 20 tūkst. nusivylusių jau
nuolių, kiekvieną dieną pas
kambina vidutiniškai po du 
žmones, galvojančius apie 
savižudybę.

„Baltįjos tyrimų” 2000 metų 
duomenimis, devyni iš dešim
ties jaunų (15-29 metų) 
žmonių mano, kad psicholo
ginės pagalbos telefonas „Jau
nimo linįja” yra reikalingas. 

tarpe, kur turėjo daug parei
gų. Bene matomiausia ir 
iškiliausia buvo jo išrinkimas 
Ateitininkų federacįjos vadu. 
Nuo 1992 m. profesorius dėsto 
psichologįją Vytauto Didžiojo 
universitete Kaune, kuriame 

• jis pats žengė pirmuosius stu
dento žingsnius.

Visas poskyris skirtas profe
soriaus moksliniams darbams, 
o jų buvo apstu. „Post scrip
tum” poskyryje sutinkame 
profesoriaus gausų bičiulių ir 
kolegų ratą abiejose Atlanto 
pusėse.

Skiltelėje „Didžiausias pro
fesoriaus darbų įvertinimas” 
sužinome, kad atliktų darbų 
gausa susilaukė ypatingo įver
tinimo: 1998 m. viena naujai 
atrastų žvaigždžių buvo pava
dinta Justino Pikūno vardu ir 
yra įrašyta Tarptautiniame 
žvaigždžių registre „Jūsų vie
ta visatoje” (International 
Star Registry). Gaila, kad šis 
faktas tik paminėtas, be jokių 
detalių, o jos skaitytojui būtų 
buvę tikrai įdomios. Profeso
rius 2000 m. vasario 16 d. Lie
tuvos Respublikos dekretu bu
vo apdovanotas Didžiojo Lie
tuvos kunigaikščio Gedimino 
5-tojo laipsnio ordinu ir Gedi
mino ordino medaliu už nuo
pelnus Lietuvos valstybei.

„Priedų” skyriuje randamas 
Ateitininkų federacįjos vado 
pranešimas VIII Ateitininkų 
kongresui, memorandumas 
tautos likimo klausimais, 
1992 ir 1993 metais vieši 
laiškai Aukščiausiosios tary
bos pirmininkui ir profeso
riaus atsakymas į „Kodėl aš ti
kiu?”

Knygos gale aštuoni pusla
piai pateikia svarbesnes gyve
nimo ir veiklos datas. Anglų 
kalba pateikta dviejų puslapių 
ilgio profesoriaus biografija. 
Pagaliau devynis puslapius 
užimanti, asmenvardžių ro
dyklė, kur mano kartos žmo
gus tikrai gali pasįjausti esąs 
senų draugų ir bičiulių tarpe.

Aldona Vasiliauskienė rašo 
gyvai, tad ši knyga skaitoma 
daugiau kaip dokumentuotas 
romanas apie daug kam 
pažįstamą asmenį, o ne sau
sas veikalas apie iškilų profe
sorių. Įdomumo prideda ir tai, 
kad paties aprašomojo atsimi
nimai yra įpinti, tarsi įausti į 
šio spalvingo gyvenimo au
deklą. Tuose momentuose jau 
skaitome autentišką autobio
grafiją. Retenybė, kad biogra
finė knyga išleidžiama, apra- 
šomąjam, dar esant skaitytojų 
tarpe. Skaitytina tikra privile
gija, kad su aprašomuoju be
tarpiai galima toliau aiškintis 
smalsumą sukėlusias knygos 
vietas.

Romualdas Kriaučiūnas

Pastaruoju metu ypač su
mažėjus vyriausybinių institu- 
cįjų paramai nevyriausybi
nėms organizacijoms, vis sun
kiau sekasi rasti lėšų šiam 
psichologinės pagalbos telefo
nui išlaikyti. Nuspręsta su
rengti lėšų rinkimo akcįją, ku
rios šūkis „Mes siekiame, kad 
aplinkui būtų šviesiau ir links
miau. Jūs irgi galite prisįjung- 
til”.

Visi, psichologinės pagalbos 
telefono „Jaunimo linįja” iš
laikymui skyrę 5 litus arba 
daugiau, dovanų gavo naujau
sią žurnalo „Psichologįja TAU” 
numerį. Akcįjos metu praei
vius linksmino afrikietiškų 
būgnų grupė, vyko improvi
zuoti lėlių teatro vaidinimai, 
laukė kitos staigmenos. Taip 
pat buvo galima daugiau 
sužinoti apie Jaunimo psicho
loginės paramos centro ir Vil
niaus „Jaunimo linįjos” veiklą, 
buvo platinama informacįja 
apie krizių ir savižudybių pre
venciją. (Elta)


	2001-10-06-PRIEDAS-DRAUGAS 00000057
	2001-10-06-PRIEDAS-DRAUGAS 00000058
	2001-10-06-PRIEDAS-DRAUGAS 00000059
	2001-10-06-PRIEDAS-DRAUGAS 00000060

