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Baleto artistas yra ir aktorius, 
ir muzikantas, ir viskas kartu 
Šio mėnesio pradžioje Čikagoje lankėsi Lietu

vos nacionalinio operos ir baleto teatro balerina 
Eglė Špokaitė. Apie jos išvyką į JAV, balerinos 

karjerą bei Lietuvos nacionalinį operos ir baleto 
teatrą apskritai lapkričio 10 d., pasibaigus 
E. Špokaitės repeticijoms su Joffrey baletu, 

kalbėjosi mūsų korespondentas 
Leonas Narbutis. 

—Kokia proga lankotės 
Čikagoje? 

—Mus atsiuntė Baleto teat
ras repeticijoms, nes pavasarį 
ruošiasi naujai premjerai — 
amerikietiško baleto vakarui. 
Vakaras bus iš trijų dalių, ir 
kiekviena dalis — skirtingo 
autoriaus bei choreografo. 
Viename tų baletų Gerald Ar-
pino ,,The Secret Place", daly
vausime ir mes. Kelionė dar 
yra džiugi ir tuo, kad tenka 
dirbti su pačiu baletmeisteriu, 
nes vargu, ar baletmeisteris 
būtų vykęs į Lietuvą. Daž
niausiai, jeigu yra statomas 
naujas baletas, atvyksta pats 
baletmeisteris arba jo asisten
tas, bet dėl užimtumo asisten
tas į Lietuvą neatvyko, užtat 
mes atvažiavome į Čikagą ir 
visą savaitę dirbome su Ge
rald Arpino. Šis baletmeiste
ris yra gerai žinomas baleto 
pasaulyje. Jis su Robert Jof
frey yra Joffrey baleto trupės 
įkūrėjai. Trupė egzistuoja nuo 
1956 metų. 

—Baletas yra neatskiria
ma Jūsų gyvenimo dalis. 
Kodėl pasirinkote baleto 
meną savo gyvenimo tiks
lu. Iš tikrųjų, tai tikslas, ar 
ne? 

—Ne visai pavadinčiau tai 
tikslu, o gyvenimo būdu. Pasi
rinkti vėlgi nesirinkau todėl, 
kad šoku nuo pat vaikystės, 
nuo pat pirmųjų dienų. Ačiū 
Dievui, kad susiklostė aplin
kybės taip. jog neiškilo kliū
čių ir nereikėjo atsisakyti ba
leto. Nuo pat pradžių nebuvo 
nei klausimo, kad norėčiau 
dalyvauti tame gyvenime. Ži
noma, kartais žmonėms nepa
vyksta dėl tam tikrų aplinky
bių pasiekti tai. ko jie trokšta. 

bet, mano atveju, aplinkybės 
buvo labai dėkingos. 

—Skaičiau Jūsų biografi
jos bruožus, kuriuose sako
ma, jog kiekviename sce
nos pasirodyme Jūs sujun
giate ar vienijate savo ba
leto sąvoką su teatru. Argi 
baletas nėra teatras? 

—Tai nebuvo mano asme
niški žodžiai — aš jaučiu pa
gal išsireiškimą. Bet man daž
nai sako ir mane vadina bale
to artiste, kuri dirba daugiau 
kaip aktorė. Aš pati tuo neti
kiu, nes kiekvienas baleto ar
tistas yra ir aktorius, ir muzi
kantas, ir viskas kartu. Jeigu 
pradėsime skirti baletą nuo 
teatro, baletą nuo muzikos ir 
kalbėti tik apie baleto šaką, o 
ji dažnai ir būna taip vertina
ma, palyginus su muzika ar 
teatru, tai tada gali atrodyti, 
kad ji per daug primityvi: per 
daug blizgučių, puošnumo ele
mentų, lyg tai būtų lengvesnė 
meno šaka. Mano nuomone, 
taip nėra. 

—Manyčiau, kad jokia ki
ta meno šaka nereikalauja 
tiek fizinių jėgų, kaip bale
tas? 

—Fizinio pajėgumo tai tik
rai reikia. Man yra tekę dirbti 
dramos teatre, kur dramos ar
tistams atrodo, kad jų spek
taklis yra fiziškai sunkus, 
man jis... Aš kitaip žiūriu... 

—Turbūt kalbate apie Ei
munto Nekrošiaus statytą 
Šekspyro dramą „Otelio", 
kur vaidinote su Vladu 
Bagdonu? 

—Taip. 
—Atrodo, kad labai leng

vai pereinate iš baleto į 
dramą, ar galima Jus va
dinti aktore? 

—Manau, kad ne. Kiekvie
nas turi dirbti savo darbą. Ir 
laimingas tas, kuris atranda 
save, savoje vietoje. Aš žiūriu 
į darbą dramos teatre, kaip į 
laimės nusišypsojimą, kur ga
liu susitikti, susidurti dar 
stipriau ir iš arčiau paben
drauti su kita meno šaka, su 
iškiliais žmonėmis, kurie dir
ba tame mene. Kitaip mąstan
tys, kitaip žiūrintys, nors ir tą 
patį kalbantys, visuomet pra
turtina bendraujančių aplin
ką. Kai gali arčiau jų pabūti 
— šiuo atveju teatre — pasi
žiūrėti kaip apie tuos pačius 
jausmus yra kalbama arba 
kaip jie yra interpretuojami, 
tada supranti, kad juos gali
ma pajusti, arba kalbėti visai 
kita kalba, kitomis išraiškos 
priemonėmis statyti spektak
lį. Tas patyrimas ir susidū
rimas su kitomis meno šako
mis yra labai įdomus. Man, 
kaip balerinai, kaip savo sri
ties profesionalei, ir kaip žmo
gui, yra ne tik įdomu, bet ir 
svarbu visa tai išgyventi. 

—Kiek teko Jus matyti 
scenoje, atrodo, kad vis
kas, ką darote, ką atlieka
te, visi Jūsų veiksmai yra 
gan intensyvūs. 

—Norėčiau paprieštarauti. 
Iš tiesų gal tai ir nėra prieš
taravimas. Sakykim, kad ir 
šitas darbas, kurį dabar da
rau. Jeigu vienu žodžiu galė
čiau išsireikšti, tai tas žodis 
būtų subtilumas. Baletmeiste
rio Gerald Arpino žodžiai, 
apibūdinantys šį baletą, nuo 
pat pradžių buvo, kad jį reikia 
atlikti subtiliai. Labai seniai 
negirdėjau balete šio žodžio ir 
tokio reikalavimo, o aš esu jo 
pasiilgusi. 

—Kalbant apie pasirink
tą meno šaką, ar Jūs mie
liau dirbate klasikiniame 
balete, ar modernusis šokis 
Jus taip pat domina, o gal 
iš viso nedaro skirtumo? 

—Pati sąvoka klasikinis šo
kis ir modernus šokis šian
dieną yra pametusi ribas. Gal 
galėtumėte konkretizuoti, ką 
Jūs įsivaizduojate, kalbėda
mas apie klasikinį ir modernų 
šokį0 

E. Š p o k a i t ė — Odilija P. Č a i k o v s k i o balete „Gulbių ežeras" 

Eglė Špokai tė I. Stravinskio balet e „hventas - - p A •. A s, i r : -. 

—Klasikinis, tai grįžimas 
į praėjusio š imtmečio pra
džią... 

—Tas, kuris buvo pastaty
tas prieš šimtą metų ir išliko 
iki šių dienų? Pavyzdžiui 
toks, kaip „Žizelė"? 

—Arba Anos Pavlovos re
pertuaras? 

—Aha, kas yra statoma šio
mis dienomis — tai modernus 
šokis. Modernus šokis dabar 
yra tiek plati sąvoka, kad jis 
gali būti nuo Pina Bausch iki 
Eismano. Nors skirtingi cho
reografai, bet visa tai vadinasi 
moderniu šokiu. Taigi, klasi
kinis baletas, neo-klasikinis, 
tai baletas, kuris gali būti 
statomas ir šiom dienom, ir 
vėliau. Klasikiniu pagrindu 
statomi spektakliai irgi yra vi
sai modernūs. Kartais jie gali 
būti tiek modernūs, ir kas la
bai dažnai atsitinka, kad 
juose dalyvauja žmonės be 
specialaus pasiruošimo, žmo
nės iš gatvės, kurie tiesiog 
mėgsta judėti. O tai irgi yra 
vadinama moderniu šokiu. 

—Alios Sigalovos „Gelto
nasis tango" , Jūs ten daly
vavote. Ką galėtumėte pa
sakyti apie šį baletą? 

—Aš manau, kad tai yra 
visiškai modernaus šokio 
spektaklis, savaime, būtent 
jos stiliumi. Ši baletmeisterė 
turi labai savitą stilių, nes ji 
yra daug dirbusi su dramos 
teatru. Jos pirmosios trupės 
buvo sukurtos taip, kad jose 
šoko dramos teatro artistai. Ji 
buvo atvykusi su gastrolėmis į 
Lietuvą ir gastrolės praėjo 
sėkmingai. Vėliau Alia pra
dėjo statyti spektaklius baleto 
artistams, nes pati yra baigu
si baleto mokyklą. Jos pagrin
dai yra klasikinės balerinos. 
Ar man įdomu? Aišku. įdomu, 
nes aš bandau viską daryti ir 
šis baletas yra vienas įdomes
nių darbų, užėmusių kažkada 
mano karjeroje svarbią vietą. 
Dirbau su Alia gana daug pa
našių darbų, kaip „Geltonasis 
tango", bet man yra artimiau
si neo-klasikiniai, žinoma, ir 

klasikiniai, tik ne visi. Toks, 
kaip „Žizelė" man yra labai 
artimas. 

—Jūsų laimėjimai kon
kursuose, Jūsų apdovanoji
mai — čia reikėtų bent ke
lių minučių juos visus ap
tarti. 

—Esu dalyvavusi ir man 
neblogai pasisekė. Iš tiesų, 
yra viena trečia ir trys pirmos 
vietos. Galbūt įdomiau, kad 
pirmas vietas laimėjau, šok
dama „Žizelę", o „Žizelė" ba
leto artistui ar tos srities pro
fesionalui daug ką pasako, 
nes šis baletas yra labai pavo
jingas ir rizikingas dalykas, 
kai dalyvauji su tokiu kūriniu 
konkurse. Esu šokusi daug 
man artimų neo-klasikinių 
spektaklių, bet nei vienas jų 
nėra tapęs klasika. Šiuo metu 
Europoje ir JAV pagrindinę 
vietą užima neo-klasikiniai 
spektakliai, tai tokių balet
meisterių, kaip Balancine ar 
to paties Arpino. Kiliano. Gal
būt daugiau modernius, bet 
tuo pačiu ir nec—klasikinius, 
spektaklius stato Kranko ar 
Makmiliana, o jų pavardės 
yra žinomos visame pasaulyje, 
užimančios pačią didžiausią 
visų baleto trupių repertuaro 
dalį. Deja. pas mus Lietuvoje 
nėra nei vieno šių autorių 
pastatyto spektaklio. Nei vie
no niekad ir nebuvo. Buvo 
bandyta lyg ir peršokti šį 
tarpsnį. Mes turėjome tary
binį repertuarą, tai yra rusų 
baleto klasiką. Paskui pradė
jome statyti modernius pasta
tymus. Tai, kad yra pasauli
nio garso spektakliai, kurie 
galbūt kažkokioms trupėms 
net atsibodę nuo dažno šoki
mo, o pas mus jų nebuvo. Šis 
Arpino baletas, dėl kurio atvy
kome, yra pirmas neo-kla-
sikinio baleto spektaklis, kla
sika tapusio autoriaus kūri
nys, kurį šoksime Lietuvoje. 

—1998 m. Vašingtone Jūs 
dirbote su Rostropovičium, 
kai jis šventė savo jubi
liejų. Amerikos kritikai ši
taip apibūdino Lietuvos 

baleto trupę, kuri dalyvavo 
tame spektaklyje: „Lietu
vių šokėjai iš Vilniaus pasi
rodė, kaip gera sovietų sti
liaus trupė". Ar tokia cita
ta dar ir šiandieną sekioja 
Lietuvos baletą? 

—Aš ne tik nenorėčiau, bet 
turbūt ir negalėčiau viso to 
paneigti. Viena vertus, šis pa
lyginimas didžiausia dalimi 
buvo toks, nes mes šokome so
vietinį spektaklį. Baleto artis
tui yra labai paprasta — jis 
atlieka kūrinį. Jeigu jis atlie
ka sovietinį kūrinį, galima sa
kyti, kad tai sovietinio sti
liaus trupė. Sunku įvertinti 
trupę, netgi labai profesiona
liam kritikui, nemačius kitų 
tos trupes pastatymų. 

Kitas dalykas. Jis nebuvo 
visiškai neteisus, taip sakyda
mas, todėl, kad baleto trupės 
struktūra, pamokos, trenažas 
užima labai didelę dalį, o tai 
ir duoda įtaką vėlesniam tru
pės šokimui, ar spektaklio at
likimui. Čia pedagogų darbas. 
Pati trupės struktūra vis dėl
to yra iš sovietinių laikų, bet 
ji po truputį keičiasi. Keičiasi 
ir repertuaras, nors senų lai
kų įgūdžiai ir gradacija tarp 
solistų, kad ir tie patys tre-
nažai, netgi muzika trenažo 
metu, visa tai primena senuo
sius laikus. Labai norėtųsi, 
kad šiek tiek keistųsi, gal dėl 
to, kad esu apvažinėjusi dide
lę pasaulio dalį, mačiusi ir ge
rų, ir blogų pusių. Pa
vyzdžiui, kai mes čia 
atvažiavome, iš karto Joffrey 
baleto trupės žmonės pasakė. 

kadangi atvykome iš Europos, 
esame stipresni ir reikės 
mažiau laiko apšilimui, mes 
viską greičiau išmoksime. Tai 
yra pliusas, kai profesionalai 
mus taip vertina, o mes 
atvažiavę matome labai daug 
ir galime įsisavinti daug gerų
jų šios trupės savybių. 

—Jūs sakote „mes". Kas 
daugiau be Jūsų dalyvauja 
šioje išvykoje? 

—Mano partneris Nerijus 
Juška, su kuriuo ir atliksime 
šį baletą. Jis yra jaunesnis, 
galbūt mažiau važinėjęs, gal
būt tai pirmas jo darbas tru
pėje. Kadangi važiavom ne su 
savo teatro gastrolėmis, bet 
padirbėti kitoje trupėje, bent 
jam. tai buvo labai didelis at
radimas, visiškai kitas požiū
ris į darbą. Turiu pasakyti, 
kad labai norėčiau matyti kai 
kurias tokios trupės savybes 
mūsų teatre. Antra vertus, 
mūsų trupė yra labai stipri, o 
pasauline prasme, sakykim, 
aukščiau vidutinio lygio. 

—Ar esate patenkinta sa
vo karjeros progresu? 

—Jeigu vaikystėje kas būtų 
pasakęs, kad mano gyvenimas 
susiklostys taip. kaip susi
klostė, nebūčiau patikėjusi. 
Tikėjausi šokti solo, bet, kad 
pasieksiu tiek ir galėsiu važi
nėti po pasaulį, šokti pagrin
dinius vaidmenis spektak
liuose, to niekada nesitikėjau. 
Žinoma, turėjau konkrečių 
svajonių, bet jos nesiekė šito 
lygio, kuriame esu. 

Nukelta į 2 psl. 

Nerijus J u š k a ir Eglė Špokaitė Boriso Eifmano balete „Rusiškas is 
Hamletas". M. Raškovskio (EIta> nuotr . 

Šio šeštadienio priedo puslapiuose: 
Išsamus pokalbis su pirmaujančia balerina. — 1 psl. 

įteiktos JAV LB Kultūros tarybos skirtos premijos. — 2 psl. 

Atrastas baltų kultūros paminklas. B. Marcinkevičiūtės 
„Neparašytas laiškas". E. Samulionytės fotoparoda. — 3 psl 

Naujas Mykolo Sluckio romanas. Leidiniai. — 4 psl. 
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W. A. Mozart „Rondo C-dur", 
N. Milstein „Paganiniana", J. 
Massenet - susimąstymą iš 
operos „Thais" bei P. de Sara-
sate „Zapareto". Akompanavo 
Aidas Puodžiukas. 

Dainius - tarptautinių se
minarų ir konkursų dalyvis 
bei laureatas. Griežė tarptau
tiniuose jaunųjų atlikėjų fes
tivaliuose, dalyvavo meistriš
kumo kursuose Sweg (Švedi
ja). Yra daugelio tarptautinių 
konkursų laureatas, daug kon
certuoja su broliu pianistu 
Aidu ir kaip solistas su įvai
riais Lietuvos ir užsienio sim
foniniais bei užsienio orkes
trais, yra Baltijos šalių jauni
mo kamerinio orkestro KRE-

21-osios JAV LB Kultūros tarybos Premijų šventės laureatai . Iš kairės: Alfonsas Dzikas, Julija 
Dant ienė, Jadvyga Reginienė, Edvardas Šulaitis ir Rimas VisGirda. V. Pulokienės nuotr. 

Įteiktos JAV LB Kultūros 
tarybos paskirtos premijos 

Visuomeninis ir kultūrinis 
darbas išeivijoje visais laikais 
buvo aktyvus - išeivija šia 
prasme sąmoninga ir budri 
išbuvo dešimtmečius! Išsi
sklaidę po plačią Amerikos že
me, gal kiek pasigesdami ben
druomeninio ryšio, lietuviai 
visgi yra veiklūs, kuriant, 
išlaikant tautiškumą ir orga
nizuojant renginius kūrybai ir 
visuomeninei veiklai pažymė
ti. 

Šiais metais, lapkričio 15 d. 
Lemonte, Lietuvių dailės mu
ziejuje pagerbti asmenys ir jų 
veikla. įteikiant radijo, teatro, 
dailės, muzikos, tautinių šo
kių mokytojos ir žurnalisto 
premijas. 

Premijų teikimas išeivijos 
kūrėjams - viena kultūrinio 
pasireiškimo formų, tapusi 
tradicija. Pirmoji Kultūros ta
rybos premija buvo įsteigta 
1980 m. gegužės 14 d. Cleve-
iand. Ohio, vadovaujant tuo
metinei Kultūros tarybos pir
mininkei Ingridai Bublienei. 

Kultūra, kaip ir mokslo pa
siekimai, paliečia kiekvieną 
žmogų atskirai ir visą tautą. 
Išeivijos kūrėjų įnašas į lietu
viškos kultūros gyvenimą ir 
lietuvybės išlikimą buvo ir te
bėra labai reikšmingas. 

Laureatus premijoms gauti 
išrenka vertinimo komisijos, 
JAV LB Kultūros taryba pa
gerbia žymenimis, o Lietuvių 
fondas - piniginėmis premijo
mis - kiekvienam po 1,000 
dol. 

Šventę iškilmingai pradėjo 
JAV LB Kultūros tarybos pir
mininke Marija Remienė, pa
dėkojusi visiems, atvykusiems 
į ..apsnūdusį" Lemontą. 

Tradiciškai invokaciją atliko 
kun. Algirdas Paliokas. SJ. 
Vakaro vedėja Dalia Sokienė 

• statė laureatus, trumpai 

pažymėdama jų nuopelnus vi
suomenei. 

21-osios Premijų šventės 
laureatai: 

Radijo - Alfonsas Dzikas, 
Hartford „Tėvynės garsų" pro
gramos vadovas, kruopščiai 
atliekąs šį darbą keturis de
šimtmečius ir įtraukęs kūry-
binėn veiklon šeimos narius. 

Teatro - Julija Dantienė, 
režisierė, aktorė ir pedagogė. 
„Net sapne nesapnavau, kad, 
prieš 25 metus išvykusi iš Le-
monto, vėl būsiu čia kaip tea
tro premijos laureatė", prisi
pažino Julija Dantienė. Sako, 
kad yra žmonių - pranašų. 
Kaip kitaip pavadinsi J. Dan-
tienę, perskaičiusią prieš 33 
metus rašytą „Viziją apie Le
montą", skaitytą 1970 m. Mai
ronio lituanistinėje mokykloje. 

..Antai pažvelkit, Lemonto 
miestas, niurkso tarp kalvų 
aukštai, vien žali krūmai ir 
namų dūmai, dengia - j i s mie
ga giliai. 

Bet patikėkit, ateis toks lai
kas, Lemonto veidas nušvis -
skambės jo garsas po visą že
mę ir po visas šalis! 

Kur šiandien žaliuoja kuku
rūzų laukai, stovės gražiausi 
lietuviški namai, ir plauks į 
čia žmonės iš visų kraštų, pa
sidžiaugt kultūra, mokslu ir 
menu! Suklestės čia menas, 
suskambės daina ir bus mūs 
Lemontas antra Lietuva, bus 
didžiausias centras čia išeivi
jos, lyg šviesus žibintas mums 
visos tautos. 

Regiu aš šviesų ir laimingą 
kraštą, sužibusį tartum žvaigž
dė, tai penkiasdešimt ir pir
moji valstija, šviesusis kraštas 
- Lemontas U.S.A! 

O tas mandras miestas, tas 
mūsų kaimynas šiandien pa
sipūtęs Čikaga vadinas - liks 
visas pajuodęs, nuskuręs varg-

MER'ata narys. Smuikininkui 
buvo paskirta Lietuvos mu
zikų rėmimo fondo stipendija. 
Baigęs studijas Bostono uni
versitete, yra pakviestas mo
kytis Longy muzikos mokyk
loje Bostone. 

Susirinkusieji negailėjo plo
jimų broliams, sujaudinusiems 
publiką nuostabiais muzikos 
garsais. Marija Remienė, šven
tės organizatorė, sakė jau tre
čią kartą klausanti brolių at
liekamos muzikos ir kiekvie
ną kartą išgyvenanti nepa
prastą, sukeliantį pasididžia
vimą jausmą lietuvių kultūros 
kūrėjais bei atlikėjais. 

Vitalija Pulokienė 

Šokėjas turi būti ir 
artistas, ir muzikantas... 

21-osios Premijų šventės programos atlikėjai. Iš kairės pianistas 
Aidas Puodžiukas, pranešėja Dalia Sokienė ir smuikininkas Dai
nius Puodžiukas. M. Remienės nuotr. 

šiukas, bus jis tik Lemonto 
mažas priemiesčiukas!" 

Lyg ir pildosi pranašystės, o 
jei kas neišsipildė, tai būtinai 
išsipildys ateityje, - sakė Juli
ja Dantienė. 

Tautinių šokių mokytojos 
premijos laureatė - Jadvyga 
Reginienė, priklausanti „Arts 
Council of Rochester, NY". 
Lietuvių tautinių šokių insti
tute 1963 m. perėmė tautinių 
šokių grupę „Lazdynas", su 
kuria ir prasidėjo didelis, 
prasmingas darbas. 

Žurnalisto premijos laurea
tas - Edvardas Šulaitis, žino
mas ne tik žurnalistas, bet ir 
fotografas, kurio straipsnių ir 
nuotraukų lietuviškoje spau
doje išspausdinta daugiau nei 
pusantro tūkstančio. 

Dailės premijos laureatas -
skulptorius ir keramikas Ri
mas VisGirda, Algimanto Ke-
zio pavadintas „visuomenės 
ydų ir išsigimimų kritiku", 
savo kūrybine raiška vanoja 
šonus pasipūtusiems tuščia
viduriams ponams, įvairaus 
plauko visuomeninėms atplai
šoms, nieko asmeniškai neuž-
gaudamas, tačiau tiesiai ir at
virai. 

Muzikos laureatė Giedra 
Gudauskienė, negalėjusi at
vykti j Premijų teikimo šven
tę, atsiuntė laišką, kuriuo 
padėkojo už suteiktą garbę ir 
įvertinimą. 

Lietuvos Respublikos garbės 
konsulas Vaclovas Kleiza pa
sveikino išeivijos kultūros 
žmones. Lietuvių fondo valdy
bos pirmininkas Povilas Ki
lius, įteikęs premijas, pagerbė 
lietuvių kultūrinę bendruome
nę bei JAV LB Kultūros ta
rybą už nenuilstantį darbą, 
skatinant kūrėjus. 

Po iškilmingos dalies susi
rinkusieji į 21-ąją Premijų tei
kimo šventę, galėjo mėgautis 
menine programa, atlikta pia
nisto Aido ir smuikininko Dai
niaus Puodžiukų. 

Pianistas Aidas Puodžiukas 
lietuviškosios šventės proga 
programą pradėjo M. K. Čiur
lionio dviem Preliudais. Skam
bėjo F.Chopin Noktiurnas op. 
9 nr. 1 ir A. Scriabin Etiudas 
nr. 12. 

Aidas Puodžiukas. 23 metų 
pianistas, jau dalyvavo tarp
tautiniuose jaunųjų atlikėjų 
festivaliuose, yra 5 tarptauti
nių pianistų konkursų laurea
tas. Aidas daug koncertuoja 
kaip solistas, yra grojęs su M. 
K. Čiurlionio menų gimnazijos 
styginių orkestru, fortepijonų 
:r kameriniais ansambliais. 
Dabar gyvena ir toliau studi
juoja Bostone. 

Dainius Puodžiukas, atliko 

JAV LB Kultūros tarybos pirminininkė Marija Reinienė (kairėje) 
su Tautinių šokių premijos laureate Jadvyga Reginienė. 

V. Pulokienės nuotr. 

Žiemoti besirengiančio 
miesto gaidos 

Lapkričio pradžioje Kauno 
filharmonijoje jau aštuntą 
kartą surengtas naujosios mu
zikos festivalis „Iš arti". Šių -
metinis tradicinis renginys 
pasižymi premjerų gausa. Tai 
sąlygoja vis didėjantis festiva
lio prestižas ir kūrybinis kau
niečių kompozitorių aktyvu
mas. Jame noriai dalyvauja ne 
tik Kauno bei Lietuvos muzi
kai, bet ir svečiai iš tolimesnių 
kraštų. Pasaulinio garso ko
lektyvui - K. Pendereckio sty
ginių kvartetui iš Kanados pa
tikėtas pirmasis susitikimas 
su klausytojais. 

Nors, kaip teigia senas posa
kis, savame krašte pranašu 
nebūsi, Kaune gyvenantys 
kompozitoriai, pasikliaudami 
publika, pateikė daugiau kaip 
dešimt naujausių kūrinių. 

Antrąją festivalio dieną Sau
liaus Bartulio vadovaujamas 
Kauno styginių kvartetas, so
listės Sabina Martinaitytė, 
Skaidra Jančaitė, obojininkas 
Robertas Beinaris, pianistės 
Audronė Eitmanavičiūtė ir 
Aušra Bartkevičiūtė, pakvietė 
klausytojus į premjerų va
karą. Tik Vlado Švedo Tokata 
dviems fortepijonams, atlieka
ma J. Gruodžio konservatori
jos auklėtinių, skambėjo jau 
ne pirmą kartą. 

Beje, miesto muzikų kūry
bingą dialogą paliudijo dedi
kacija: kompozitorius Algi
mantas Kubiliūnas savo kūri
nį paskyrė Kauno styginių 
kvartetui, tuo išreikšdamas ir 
pagarbą, ir padėką talentin
giems muzikantams - ištiki
miems ryšininkams tarp nau
jausių kūrinių ir publikos. 

Verta akcentuoti, kad šis 
kamerinės muzikos vakaras 
padvelkė subtiliu lyrizmu: tai 
daugiausia transformacijų 
patyręs ir pačios autorės itin 
branginamas, pagal A. A. Jo
nyno tekstą sukurtas, Dalios 
Kairaitytės kūrinys - „Krantų 
kantata". Tačiau nei prieš, nei 
po koncerto neverta buvo kan

kinti kompozitoriaus Vidman
to Bartulio, prašant paaiš
kinti, kas per kūrinys „I likę 
H. Berlioz". Aiškindamas ki
tus, jau keliolika metų kuria
mus, serijos „I likę..." kūri
nius, jis atsako kalambūru: 
„Natos Berliozo, o muzika -
mano". Repeticijose šį kūrinį 
girdėjusieji kolegos sako, kad 
tai — puiki muzika. Zita Bru
žaitė neturi paslapčių nuo 
publikos, tad šį kartą pasiūlė 
pasiklausyti naujo soneto 
„Lietus mane myli". 

Antrasis festivalio koncer
tas, surengtas prestižinėje M. 
K. Čiurlionio dailės muziejaus 
galerijos koncertų salėje. Tai 
renginys naktinėtojams, nes 
prasidėjo 9 valandą vakaro. 
Jame meistras Giedrius Ku
previčius ir grupė „pameist
rių" pakvietė tuos, kurie įti
kėję elektronine ir kompiute
rine muzika. 

Atidžiau pažvelgus į festiva
lio programą, kyla įvairių 
minčių. Šiųmetis festivalis tik
rai pamalonino ne vieną muzi
kos mėgėją. Net pačiose gar
siausiose pasaulio koncertų 
salėse yra grojęs, prieš septy
niolika metų susikūręs, K 
Pendereckio styginių kvarte
tas, pirmasis įrašęs į kompak
tines plokšteles visus šio, kau
niečiams iš Pažaislio muzikos 
festivalio koncertų pažįstamo, 
kompozitoriaus kūrinius. Jie 
pakerėjo New York Carnegie 
Hali, Amsterdamo Concertge-
bouw, Yale universiteto ir kitų 
salių klausytojus. 

Ne tokie tolimi ir dažnesni 
šio festivalio svečiai - an
samblis „Vilniaus arsenalas", 
kuriam savo kūrinį yra dedi
kavęs Algirdas Brilius, taip 
pat Juozo Domarko vadovau
jamas Lietuvos simfoninis or
kestras ir kompozitoriai Tei
sutis Makačinas, Mindaugas 
Urbaitis, Feliksas Bajoras, Al
girdas Martinaitis bei solistai. 

Atkelta iš 1 psl. 
Mat, dar 

vaikystėje žinojau savo trūku
mus ir savo pliusus, tad ban
džiau save realiai įvertinti. 
Man labai daug kas gyvenime 
padėjo. Iš tiesų, man tiesiog 
labai sekėsi. 

—Žinojimas ir galėjimas 
save įvertinti, yra tiesiog 
Dievo dovana, žmonės to 
dažnai nepadaro. 

—Man labai paprasta: 
pasižiūriu į veidrodį ir viskas 
labai aišku. Žinoma, ir kokius 
reikalavimus sau statai. Bent 
sau, aš keliu aukštus reika
lavimus, nors ne visuomet pa
vyksta juos įvykdyti. 

—Kokie Jūsų artimos at
ei t ies planai? Neabejoju, 
kad esate užangažuota 
naujiems spektakliams. Ar 
pasiliksite Lietuvoje? 

—Kad pasiliksiu Lietuvoje, 
tai turbūt taip, nes Lietuva 
mane laiko labai stipriai. Ne 
tik Lietuva, bet ir Lietuvos 
žmonės, o ypač mano šeima. 
Aš manau, kad tai yra labai 
stiprūs saitai ir vargu galė
čiau juos nutraukti. O dėl ma
no planų, tai šiandieną ne
galėčiau pasakyti. Anksčiau 
bandydavau planuoti, svajoti, 
tikėtis, ir dažniausiai tie ma
no planai nepasitvirtindavo. 
Prieš keletą metų man yra bu
vęs sunkus gyvenimo tarps
nis, kai staiga pasirodė, kad 
visos mano viltys, visos svajo
nės apie baletą apskritai, bent 
tokios, kurias vaikystėje įsi
vaizdavau, vieną dieną žlugo. 
Staiga supratau, kad netu
rėsiu galimybių padaryti tai, 
ką noriu. Buvo žiauru ir bai
su. Ir tada pradedi galvoti, 
kodėl aš esu čia. Galbūt kiek
vienam žmogui ateina toks 
laikas... 

—Betgi Jūs skynėte lau
rus scenoje? 

—Jeigu labai paprastai ir 
vienu žodžiu, tai aš kalbu 
apie neo-klasikinį baletą. Pa
galvokite, bet kas pasaulyje 
gali jį šokti, negalvodamas, 
netgi ir tas, kuriam netinka, o 
aš gyvenime niekada netu
rėjau galimybės šokti Balan-
cine, nors mane visas pasaulis 
vadina balancinine balerina. 
Lietuvoje mes neturime teisės 
jį šokti. Labai dažnai, kai nu
važiuodavau į konkursus, visi 

sakydavo, ji šoks Balancine, 
dėl to, kad Balancine turėjo 
tam tikrus reikalavimus bale
to artistei, įskaitant ir fizi
nius. 

Tokių ir panašių dalykų 
buvo labai daug. Aš norėjau 
šokti Niumaleri (John Neu-
meler). Tikėkit, aš esu su juo 
susitikusi ir kalbėjusi asme
niškai, bet neturiu teisės šokti 
jo kūrybos, o turiu šokti tuos 
rusiškus baletus... 

—Neturite teisės? Malo
nėkite paaiškinti. 

—Baleto, kaip ir kiekvieno 
kūrinio, yra atlikimo teisės, 
nesvarbu, ar baletmeisteris 
paruošęs kūrinį, yra gyvas, ar 
miręs. Teisę turi turėti teat
ras arba artistas asmeniškai, 
o už teisę šokti reikia brangiai 
mokėti. Gerald Arpino kūri
nys, kurį mes šoksime, irgi 
buvo nupirktas. Tai yra pada
ryta pirmą kartą, bet prieš 
tuos kelis metus, kai, prisi
žiūrėjusi video, pamačiau, kas 
darosi pasaulyje (juk sienų 
jau nebebuvo), aš vis tiek ne
turėjau galimybės įgyvendinti 

savo svajonių ir tada supra
tau, kad... Žinot, kaip yra bai
su šokti tai, kas tau nelabai 
tinka, bet nesvarbu, vis tiek 
gali šokti įdomiai, atlikti ge
rai. Bet tai, ką gali daryti ge
riausiai, prie to negali prisi
liesti, ir čia yra žiauru. Bet 
ilgainiui — su metais juk 
žmogus keičiasi — nusirami
nau ir pagalvojau, galbūt toks 
yra mano likimas. 

Buvo pora metų, kai įdomių 
darbų visai nebūdavo, vėliau 
koks nors mažesnis įdomus 
darbelis atsirasdavo, o nuo to 
sielai geriau pasidarydavo. 
Tada, kai visiškai nusirami
nau, pasidariau ir vėl laimin
ga tame darbe, kurį dirbu, 
staiga gaunu tą, ko troškau 
taip ilgai. Užtat, kai paklau
sėte apie svajones, galiu atsa
kyti, jog šiuo metu gyvenu 
visiškai ramiai ir šia diena, 
negalvodama apie tai, kas bus 
rytoj. Patikėkit, tikrai jokių 
konkrečių planų kitam sezo
nui neturiu, nes nežinau, kas 
kitą sezoną bus. 

—Ačiū už pokalbį. Lin
kime sėkmės ir Jūsų svajo
nių išsipildymo. 

Milda Zinevič iūtė E. Špokaitė atlieki Kiirt partŲa !.. Minkaus „Don Kichotas". 
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Dėl visa ko ir mano laiškas 
Jo akstinas - Birutės Mar

cinkevičiūtės trumpo metražo 
filmas „Neparašytas laiškas", 
kurį Los Angeles Dramos 
sambūris parodė lapkričio 9 d. 
Šv. Kazimiero salėje. Kadangi 
filmo trukmė būtų per trumpa 
atsilankiusiems, programą pa
pildė ir parašytų laiškų skai
tymai. Niekad prieš tai iš šios 
L. A. scenos neskambėjo ir 
neskambės tiek epistolinių 
tekstų, kaip tą sekmadienio 
popietę. 

Tad įsivaizduoju, jog ir aš 
rašau ne straipsnį, o laišką, 
kurio ribose galiu būti laisves
nis, atviresnis, įkyresnis. Da
lintis mintimis ir jausmais, 
nebijodamas įvelti kokią nesą
monę. Ji bus man atleista, nes 
ir pats juk stengiuosi būti at
laidus. 

Na, pakaks didaktikos. J sa
lę suėjo maždaug koks pus
šimtis lietuvių. Aktorius 
Amandas Ragauskas prie mik
rofono išdėstė šio įvykio užuo
mazgą. Paskaitė keletą drau
giškai šiltų įdomių laiškų, 
gautų susirašinėjant su Bi
rute Marcinkevičiūte. Ji gi 
ten nėra vien sėsli Lietuvos 
nacionalinio dramos teatro 
aktorė. Poetė, dramaturge, 
scenariste, režisierė, skaitovė, 
su savo mono spektakliais ke
liaujanti šen ir ten, dalyvau
janti tarptautiniuose filmų 
festivaliuose. 

A. Ragauskas ir radijo 
pranešėja Regina Gasparo-
nienė, vieninteliai lietuviai, 
rugsėjo 21 d. buvo nuėję į L.A. 
„Short Film" festivalį pamaty
ti „Are Light Cinema" Holly-
wood teatre rodomą minimą 
B. M. „Neparašytą laišką". 
Kodėl tik tiek mūsiškių žiū
rovų? Manau, trūksta pla
tesnės spausdintos informaci
jos mūsų tarpe. Sekmadieni
nių lapiūkščių nepakanka. 
Klausausi lietuvių radijo ang
lų ir lietuvių laidas. Tačiau 
svarbi žinutė kartais purpteli 
kaip žvirblis, ir nesuspėji 

Birutė Marcinkevičiūtė. 

užsirašyti - kada ir kur. 
Amandui baigus, prie mik

rofono priėjo Veronika Ra
gauskienė ir skaitė Birutės 
Marcinkevičiūtės laišką L. A. 
lietuviškai visuomenei - vaiz
dingą šio filmo genezės isto
riją, kaip 1997 metais Lietu
voje prasidėjo savitas judė
jimas, pavadintas „Šatrijos 
Raganos keliu". Mane šiek 
tiek nustebino Veronikos, 
šiaip šiltabalsės aktorės, per
dėm sausas profesoriškas 
skaitymas, nepabrėžus to, kas 
reikia, nei sykio nepažvelgus į 
auditoriją. 

Po to buvo rodomas B. Mar
cinkevičiūtės skaitomos iš
traukos iš Šatrijos Raganos 
apysakų Viktutė ir Sename 
dvare. Miela matyti, kaip ak
torė visais veido dirgsniais ir 
akių energija paryškina teks-

Jono Kuprio nuotr. 

to mintis. Tik viena bėda: su
prasti, ką ji per mikrofoną ir 
parapijinį garsintuvą sako, 
nelengva. Kažkaip jos norma
lia sparta tariamų skiemenų 
priebalsiai, mano supratimu 
veliasi su balsiais ir kartais 
virsta šnabždesiu. Daug kas 
salėje guodėsi nesupratę. 

Antroje dalyje žiūrovus pra
džiugino aktorė Daiva Kama-
rauskaitė, suvaidinus rašytoją 
Šatrijos Raganą. Viskas - ir 
juodų plaukų šukuosena, ir 
veidus^—ir išmintingas žvilgs
nis, ir apsirengimas - darniai 
pavirto jauna Marija Pečkaus-
kaite, kurią matome senose 
jos raštų fotografijose. Ji sė
dėjo prie staliuko. Šalia degė 
balta žvakutė. Skaitė, dalin-
damasi mintimis su tais, ku
riems rašė. Dėliojo laiškų lakš
tus, sulankstytus kišo į vokus. 

Baigusi užsiėmimą, užpūtė 
žvakės liepsnelę. Graži mąs
tančios vienišos moters idilija. 
Žinoma, geresniam girdimu-
mui staliukas su aktore turėjo 
stovėti artėliau rampos. 

Ir štai renginio pabaigoje -
laukto „Neparašyto laiško" ro
dymas. Operatorius Romas 
Jasiukonis tam tikslui pasi
skolino tinkamą prožektorių 
iš Mindaugo Gedgaudo. Tai 
buvo Birutės M. idėja parašyti 
ir filme įkūnyti Šatrijos Raga
nos neparašytą laišką kunigui 
Kazimierui Bukontui. 2002 
metais sukurtas filmas susi
laukė gero įvertinimo ne tik 
Lietuvoje, bet ir tarptauti
niuose festivaliuose. 

Ką galiu pasakyti apie kū
rinį, būdamas tik proginis 
filmų žiūrėjimo sirgalius. Pir
miausia pagavo slaptinga 
nuotaika. Ramybė, rimtis, lie
tuvių tikėjimo aura. Tik nu
manai, kad šioje itin lėtoje 
rimtyje ir muzikiniuose frag
mentuose skamba rašytojos 
nerealizuota (gal geriau, pla
toniška) meilė jaunam kata
likų kunigui. Tikroviškuose 
kadruose taip pat atsisklei
džia gyvenimo, tikėjimo ir 
mirties jungtis. Gaunasi mis
tinis realizmas. Valstiečių ėji
mas į bažnyčią, procesija, kur 
mergaitės barsto žiedus, baž
nyčios frontonas, altorius, ka
bantys liturginiai rūbai, o 
ypač nuodėmių klausykla, 
šalia jos iš abiejų pusių tam
sūs moterų pavidalai (manau, 
šis epizodas užtęstas ir per
dėm gūdus) - didina pasyvu
mo nuotaiką, ar vėliau su
lėtintai išeinančios moterys ir 
senolė su lazdele. Pabaigoje 
kaimo kapinių vaizdas, kry
žiai, nykus laukas. O anks
čiau parodyta kelionė į Švei
cariją, kur Alpių viršūnės, 
dangus tarytum simbolizuoja 
Šatrijos Raganos palankumą 
nuostabiai Amžinybei. 

Pamatęs pagalvoji: koks vis 
dėlto prieštaringai tolimas šis 
trumpas filmas tam, ką mes 
nuolat matome mūsų laik
mečio ekranuose. 

P r a n a s Visvydas 

Svarbus baltų kultūros 
paminklas 

„Ji viena iš pačių 
iškiliausių" 

Enriką Samulionytė. 

Ne per seniausiai LR gene
raliniame konsulate, New 
Yorke, grožėjomės dail. Irenos 
Daukšai tės-Guobienės grafi
kos darbais, o penktadienį, 
lapkričio 7 d. konsulatas vėl 
pakvietė į fotografijos paslap
tis studijuojančios Enrikos 
Samulionytės foto darbų pa
rodą. 

Parodą atidaręs ir susirin
kusius pasveikinęs, konsulato 
namų šeimininkas, gen. kon
sulas Mindaugas Butkus, žodį 
tarti pakvietė Long Island 
universiteto meno fakulteto 
(kuriame Enriką studijuoja) 
dėstytoją Audrey Sackner-
Bernstein. Ji, iškėlusi Enrikos 

meninį talentą, išsireiškė, jog 
per jos ilgų metų patirtį su fo
tografijos meną studijuojan
čiais studentais, Enriką esanti 
vien pačių iškiliausių. 

Po to kalbėjo pati Enriką. 
Išreiškusi padėką į parodos 
atidarymą susirinkusiems žiū
rovams (dalyvavo geras pus
šimtis), pakvietė apžiūrėti jos 
fotografijos darbus. 

Ant sienų buvo iškabinta 
apie 30, gan nemažų, spalvo
tos fotografijos darbų. Pagrin
dinis jų objektas - žmogus ir 
daugiausia vyras. Tik dvie
juose žmogaus nėra: viename 
- paukštis, o antrame, atrodo 
lyg būtų degalinėje, ant storų, 
raudonai nudažytų vamzdžių, 
užmesti drabužiai. Tos dvi 
nuotraukos, spėčiau, ar tik ne
bus susijusios su 10—ties fo
tografijų serija, pavadinta 
„Bird" („Paukštis"). Tos serijos 
pirmojoje fotografijoje ir yra 
tik paukštis. I antrąją ir tre
čiąją šalia paukščio, įvestas ir 
vyras. Kitose nuotraukose -
įvairiose pozose vyrai. Jie visi 
nuogi. Tačiau nuogumas taip 
skoningai pristatomas, kad 
nuo tų nuotraukų akių nenu
kreips ir pats didžiausias mo
ralistas. 

Užklausiau Enriką: „Kas gi 

čia būtų bendra tarp paukščio, 
kuris yra tik trijose nuotrau
kose, ir nuogo vyro?" Enriką į 
mano užklausimą klausimu ir 
atsakė: „Argi nepastebėjai, 
kaip laisvai jaučiasi, padangė
je skrajodamas, paukštis?" Su
pratau! 

Gretimame kambaryje iš
statytos fotografijos, skirtos 
jos diplominiam darbui. Jų 
tarpe yra tokių, nuo kurių 
jautresnių nervų žiūrovo akis 
skubės pabėgti. Kelios tų fo
tografijų, „pagražintos" krau
ju, yra gan šiurpios. 

Apžvelgus Enrikos foto dar
bus, gautas įspūdis - gera 
pradžia. Ji puikiai jaučia fo
tografijai būtinus šviesos tei
kiamus niuansus ir jais suma
niai pasinaudoja. 

Fotomenininkei Enrikai Sa-
mulionytei 2001 metais už
baigus Vilniaus Dailės akade
miją, kurioje ji studijavo ar
chitektūrą, buvo įteiktas ba
kalauro diplomas. Studijuoda
ma dirbo fotografe žurnale Ke
lionės ir pramogos, mados fo
tografe modelių agentūroje 
„Raminta" ir dailininke-sce-
nografe televizijoje. 

Ši Enrikos personalinė fo
tografijos paroda yra pirmoji. 
Šių metų spalio mėn. ji daly
vavo grupinėje žiniasklaidos 
meno parodoje, „Seleną" gale
rijoje Brooklyn, NY. 

Tais pačiais metais (2001) 
Enriką atvyko į New Yorką. 
Įstojusi į Long Island universi
tetą, žiniasklaidos meno fa
kultete studijuoja fotografijos 

ir trimatės kompiuterinės gra
fikos specialybę. Ateinančių 
metų gegužės mėn. savo ilgų 
metų studijas tikisi apvaini
kuoti magistro laipsniu. 

Džiugu, kad LR gen. konsu
latas nepraleidžia progos pa
sikviesti bei savo patalpomis 
pasidalinti ir su jaunesniais, į 
gyvenimą pradedančiais ženg
ti, menininkais, kad jie galėtų 
su savo meniniais pasiekimais 
pasidalinti ir juos parodyti. 

P. Palys 

Prieš 440 metų Prūsijoje, 
greičiausiai Karaliaučiuje, bu
vo išspausdintas kuklus lei
dinėlis, dabar baltų mitologi
jos ir religijos tyrinėtojų va
dinamas Sūduvių knygele. 
Išspausdintas vokiškai; Jero
nimo Maleckio, Elko aukštes
niosios mokyklos rektoriaus 
rūpesčiu. Ta knygelė laikoma 
labai svarbiu baltų dvasinės 
kultūros šaltiniu, vienu iš ne
daugelio, pateikiančiu žinių 
apie dievybių panteoną ir 
atnašavimą dievams. 

Pirmiausia, kas gi tie sūdu
viai; arba kaip knygelėje pa
rašyta, „sudinai"? Tai etninė 
grupė, gyvenusi Sembos pu
siasalyje, prūsų apsuptyje. Jų 
pagrindinis verslas buvo gin
taro gaudymas. Į Baltijos pa
krantę šie žmonės buvo per
kelti XIII amžiuje iš senosios 
savo tėvynės Jotvingijos arba 
Dainavos. Kryžiuočių ma
gistro Konrado von Thierber-
go parėdymu, į ištuštėjusias 
po Didžiojo prūsų sukilimo 
žemes buvo perkelta 1,600 as
menų. Kiek vėliau Kimenavos 
žemės valdovas Gedėtas pats 
su 1,500 pavaldinių pasidavė 
Ordinui, tada irgi gavo žemių 
ramiai apsigyventi pajūryje. 
Po 300 metų tie Sembos nau
jakuriai dar gyveno 20-čia ir 
30—čia kaimų visiškai atski
rai: kalbėjo savo kalba, laikėsi 
savo papročių, dėvėjo seno
viškus rūbus ir papuošalus, 
nesudarydavo mišrių santuo
kų. Visa tai ir aprašyta kny
gelėje, - tik iš jos ir žinome 
apie senuosius sūduvius, nes, 
kariaujant su kryžiuočiais, 
Užnemunė buvo paversta dyk
romis, ją vėliau apgyvendino 
persikėlėliai, daugiausia tai 
buvo aukštaičiai. 

Tikslus knygelės pavadini
mas skamba taip: Teisingas 
Sembos sūduvių ir jų ožio au
kojimo bei apeigų aprašymas. 
Pirminis rankraštis nežino
mas, tačiau manoma, kad ji 
parengta apie 1520-sius me
tus, Prūsijos kunigaikštystės 
Evangelikų liuteronų bažny
čios pirmųjų vyskupijų vizi
tacijų laikotarpiu. Vizitavo 
Sembos vyskupas Georgas von 
Polentzas; spėjama jį ir buvus 
knygelės autoriumi. Arba pa
rašė kas nors iš jo aplinkos. 
Tekstas tarsi be pradžios, be 
įvadiniu pastabų, todėl tikė
tina, kad tai tik dalis plates-

Libertas Klimka 

nio, didesnio veikalo. Ant Ma
leckio išleistos knygelės vir
šelio pavaizduotas žynys su 
vainiku, tekste jis vadinamas 
viršaičiu. 

Knygelėje yra skyriai, apra
šantys senojo tikėjimo dievus, 
pavasario ir vasaros švenčių 
apeigas, ožio aukojimą rude
nį, žemės dievo Puškaičio bei 
žvejų ir jūrininkų dievo Gar-
daičio pagerbimą. Aprašomi 
vestuvių, laidotuvių ir miru
siųjų paminėtuvių papročiai, 
net burtai, kuriais ieškomi va
gys. Daug visokių įdomybių iš 
sūduvių senovės. Kad ir apie 
vedybas: jaunikis turėdavęs 
už nuotaką tėvui sumokėti 
pinigais arba duoti jautį ar 
javų atpilti, o merginai nu
pirkti kaspinų ir apsiaustą. 
Nuotaka su gimtųjų namų 
židiniu atsisveikindavo raudo
mis. Jaunikis atsiųsdavęs ve
žimą, kurį prie namų pasitik
davęs pasiuntinys, nešinas 
deglu ir alaus ąsočiu. Triskart 
apibėgęs vežimą, jis prisaky
davęs jaunajai stropiai saugo
ti vyro namų židinį. O nuota
kos vežėjas, vadinamas kelia-
vežiu, prie jaunikio trobos 
durų nušokęs nuo arklio, gal
votrūkčiais puldavęs užimti 
kėdės, pastatytos ties slenks
čiu. Pasitinkantys visaip jam 
trukdydavę. Jei jam pavykda
vo paveržti tą kėdę. gaudavęs 
dovanų rankšluostį. Marti 
būdavo vedama aplink židinį, 
jai mazgojamos kojos, o tuo 
vandeniu aptaškomi svečiai, 
jaunavedžių lova, namų apy
vokos daiktai ir net galvijai. 
Tada užrištomis akimis ji 
vedžiojama prie visų sodyboje 

esančių pastatų. Į kiekvienas 
duris ji turinti spirti, o tuo 
metu ant jos beriama įvairių 
javų grūdų. Beje, toks prose-
noviškas paprotys buvęs ir 
Lietuvoje. Po vaišių vėlai va
kare jaunajai nukirpdavo 
plaukus ir uždėdavo vainiką, 
apsiūtą balta drobe. 

Mitologijos tyrinėjimams 
nepaprastai reikšmingas yra 
ten pateiktas dievų sąrašas, 
nes jame ne tik išvardyti jų 
vardai, bet nurodytos ir funk
cijos. Sąrašas toks: „Okapir-
mas - pirmasis dangaus ir 
žvaigždžių dievas, Svaiksti-
kas - šviesos dievas, Aušautas 
- luošųjų, ligotųjų ir sveikųjų 
dievas, Autrimpas — jūrų ir 
marių dievas, Patrimpas - te
kančių vandenų dievas, Bar-
daitis - laivų dievas, Per-
grubrius - augina lapus ir 
žolę, Pilnytis - tas dievas pra
turt ina ir pripildo kluonus, 
Perkūnas - griaustinio, žaibo 
ir lietaus dievas, Pikulas -
pragaro ir tamsos dievas, Po-
kulai - skraidančios dvasios 
arba velniai, Puškai tis -
žemės dievas po šven tuoju 
šeivamedžiu, Barstukai -
mažieji žmogeliai, Markopoli-
ai - žemės žmonės". Po šio 
išvardijimo pridurta: „Taigi 
čia yra svarbūs dievai, ku
riuos jie aukodami ožį garbi
na, vertina ir laiko didžiau
siais". 

Kiekvienas čia paminėtas 
vardas ir jo pažyminys mitolo
gijos tyrinėtojų daug kartų 
aptarinėti, visokeriopai ver
tinti. Jdomu tai, kad sąrašas 
sudarytas tokia seka: dan
gaus, žemės, požemio mitinės 
būtinybės. Bet išimtį sudaro 
sveikatos dievas Aušautas, at
sidūręs tuoj po dangaus die
vų, ir Perkūnas, kažkodėl per
keltas po žemės dievų. Visai 
čia nėra deivių, moteriškųjų 
mitinių būtinybių. Akivaizdu, 
kad pokyčiai dievų hierarchi
joje turi atitikti žmonių ben
druomenės raidą. Juk sūdu
viai, karingųjų jotvingių pali
kuonys, tapo žvejais ir gintaro 
rinkėjais. Būtų klaidinga iš
vardytuosius dievus priskirti 
prūsų panteonui, nes sūdu
viai gyveno labai uždarai. Vė
lesni istoriografiniai šaltiniai 
pakartodavo Sūduvių knygelės 
teiginius, tačiau kaskart pa
teikdami vis mažiau detalių, -
istorijos laikas negailestin
gas... 

Lietuvių kalbos žurnalo 
sukaktis 

Seniausiam lietuvių kalbos 
temomis rašančiam periodi
niam leidiniui - žurnalui Gim
toji kalba sukanka 70 metų. 
Lapkričio 21 d. Vilniaus uni
versiteto Filologijos fakulteto 
Vinco Krėvės auditorijoje šia 
proga vyko seminaras „Gim
toji kalba: istorija ir dabartis". 

Gimtosios kalbos žurnalas 
buvo įkurtas 1933 m., jo pir
masis vyriausiasis redakto
rius - Jurgis Talmantas. Žur
nalas Lietuvoje ėjo iki 1941 
metų. Jungtinėse Amerikos 
Valstijose - 1958-1968 m. Lie
tuvoje leidyba atnaujinta 1990 
metais prie Lietuvių kalbos 
draugijos. Šiuo metu žurnalą 
rengia Mokslo ir enciklopedijų 
leidybos instituto redaktorės 

Rita Urnėžiūtė ir Inga Matai
tytė. 

Žurnalo jubiliejui skirtą se
minarą rengia Mokslo ir en
ciklopedijų leidybos instituto 
Gimtosios kalbos redakcinė 
grupė kartu su lietuvių kalbos 
mokslo, tvarkybos ir priežiū
ros įstaigomis bei Lietuvių 
kalbos draugija. 

Proginio seminaro dalyvius 
sveikino Vilniaus universiteto 
Filologijos fakulteto dekanas 
Bonifacas Stundžia, Valsty
binės lietuvių kalbos komisijos 
pirmininkė Irena Smetonienė, 
pranešimus skaitė žinomi kal
bininkai: Danguolė Mikulė-
nienė, Albertas Rosinas, Rita 
Miliūnaitė, Aldonas Pupkis ir 
kt. • (Eltai 

Žurnalą Gimtoji kalba rengia Mokslo ir enciklopedijų leidybos 
instituto redaktorės Rita Urnėžiūtė (kairėje) ir Inga Mataitytė. 

Algirdo Sabaliausko (Elta) nuotr. 
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Praskynęs naują kelią mūsų 
romanui Leidiniai 

Rašytojų klube surengta
me Mykolo Sluckio sukaktuvi
niame vakare tarp gausingos, 
į vieną salę netilpusios Vil
niaus šviesuomenės tvyrojo 
nekasdieniška, pakili, dėme
siu jubiliatui dvelkianti nuo
taika. Gal todėl, kad metų — 
metais nei šiame klube, nei 
kitur nebūta susitikimų su 
šiuo garsiuoju mūsų prozinin
ku, ilgai nesulaukta jo naujų 
knygų, nors atmintyje tebegy
vi anų laikų jo gausių novelių 
ir romanų herojai, neišblėsta 
tų knygų sukeltos nuotaikos, 
emocijos, savita, sodri stilisti
ka, prozą tarsi suartinanti su 
poezija. Bet štai — vieno kito 
į klubą atėjusio rankose ma
čiau jau spėtą nusipirkti tik 
ką iš spaustuvės čia atgaben
tą, Rašytojų sąjungos leidybos 
išleistą (po tokios ilgos lauki
mo pertraukos!) M. Sluckio 
prozos knygą Išsipildymas ne 
pagal Joaną. Ką apie ją ir visą 
rašytojo kūrybą pasakytus li
teratūros vertintojus, kokiais 
žodžiais pagaliau vėl prabils 
pats mūsų prozos šulas? 

Belaukiant jo pasirodant 
už kuklaus šio klubo tradici
nio stalelio, mėginau prisimin
ti, kaip anuomet, kai kompar
tijos ideologiniai postulatai 
neleido garsinti ir girti moder
nistinės krypties kūrinių, kaip 
M. Sluckio proza buvo ver
tinta už geležinės uždangos, 
išeivijoje. Prisiminė literatū
ros kritiko Kęstučio Keblio 
žodžiai iš Čikagoje išleisto ka
pitalinio veikalo Lietuvių eg
zodo literatūra 1945—1990. 
Apibūdindamas išeivijos 
rašytojo Vinco Ramono 1947 
m. išleistą romaną Kryžiai. K. 
Keblys pažymėjo, kad istori
niu požiūriu šis veikalas „bu
vo svarbus keliastulpis lietu
vių romano vystymosi eigoje, 
tačiau su Kryžiais tarsi baigė
si tradicinio romano brendi
mas, kad tolimesnės pastan
gos šia kryptimi tegalėjo būti 
kartojimas to, kas jau pasiek
ta"... Pasak šio kritiko, V. Ra
monas pasukti nauju keliu 
nė nebandė, palikdamas lietu
vių romano išvedimą į sudė
tingą, modernių laikų žmogų 
tokiems rašytojams, kaip M. 
Sluckiui, paminėdamas taip 
pat egzodo prozininkus A. 
Škėmą, V. Landsbergį ir I. 
Merą. 

Taigi, jau sovietmečio rūš
kanose M. Sluckis sugebėjo ne 
tik sulaužyti tuometines ideo
logines schemas, bet ir per
žengti mūsų tradicinio roma
no ribas, sukurti naują lietu
vių romaną. 

Tarsi pripažindami tą didį 
nuopelną, susirinkusieji prita
rė vakarą vedusiam literatū
ros tyrinėtojui Petrui Bražė
nui, pavadinusiam M. Sluckį 
lietuvių literatūros klasiku. 

Apžvelgdamas M. Sluckio 
literatūrinę veiklą, P. Bražė
nas, tiesa, pastebėjo, kad stali
nizmo laikotarpiu, kaip ir kiti 
Lietuvoje gyvenę mūsų kūrė
jai, taip ir jis, neišvengė tokių 
lėkštų smulkiosios prozos kny
gų kaip Aš vėl matau vėlia
vas, tačiau, prasidėjus „atšili
mui", nors ir su „šalnų" ban
gomis, pasirodė vis brandes
nės jo novelės, romanai Laip
tai / dangų. (1963), Adomo 
obuolys (1966), Saulė vakarop 
(1976) ir kiti. To meto lietuvių 
literatūros kontekste jie išsis
kyrė lyrizmu, impresionistine 
pasakojimo maniera, gilia vei
kėjų psichologija, vidinio mo
nologo įvaldymu. Pasak P. 
Bražėno, dvasinių aukštumų 
siekiai, žmogaus moralinė at
sakomybė atskleidžiama 1981 

m. pasirodžiusiame romane 
Kelionė į kalnus ir atgal. 

Rašytojų sąjungos leidybos 
redaktorius, prozininkas Vy
tautas Girdzijauskas apžvelgė 
1998 m. išleistą M. Sluckio 
apysakų ir apsakymų knygą 
Gražuolės sugrįžimas, kurioje 
plėtojamos vienišumo, morali
nės atsakomybės temos. 

Apibendrindamas kalbė
jusiųjų mintis, tarsi patvirtin
damas literatūros kritiko K. 
Keblio anais laikais išsakytas 
mintis apie M. Sluckio roma
nų naujoviškumą, šviežumą, 
prozininkas Vytautas Martin-
kus, sakė, kad ankstyvesnės, 
7-ojo dešimtmečio jo novelės 
vedė prie vidinio monologo ro
mano, o psichologai ir kito
kie eksperimentiniai šio auto
riaus prozos kūriniai — krei
pė jį naujojo romano link. 

Susirinkusiems į sukaktu
vinį vakarą V. Martinkus pris
tatė M. Sluckio naująją kny
gą Išsipildymas ne pagal Jo
aną (vienas romanas ir pen
kios novelės). Pasak prelegen
to, prie šion knygon įdėto ro
mano, autorių taip pat atvedė 
ankstesnieji šio žanro jo kū
riniai. O jis, tas naujausias 
romanas, paties autoriaus žo
džiais yra toks, kaip visuomet: 
„nuolat, nors ir nežymiai atsi
naujinti, nekartoti — kaip pa
pūgai — kelių išmoktų daly
kų. Nuo savo ribotumo nepa
bėgsi, bet stengtis reikia są
moningai". 

Kaip ir pritinka sukaktu
viniame vakare, V. Martinkus 
apie naująją M. Sluckio kny
gą Išsipildymas ne pagal Jo
aną kalbėjo pokštaudamas, tą 
knygą įvertindamas penkiais 
„pliusais" ir penkiais „minu
sais". Štai vienas knygos 
„pliusas": „Sluckio knyga yra 
nebe pirmoji autoriaus knyga, 
kurioje jis ne tik atsineša sa
vąjį žodį, bet ir lenda į femi
nizmo šventovę, tačiau tik šio
je knygoje skaitytojas greičiau 
negu per tris skaitymo valan
das atranda būdą, kaip tapti 
fariziejumi ir klausinėti apie 
Joanos meilės karalystę. Dide
lę ir sudėtingą. Pilną sąmo
ningumo ir pasąmonės...". 

Vienas „minusų": „knyga 
yra 75-mečio autoriaus. Sun
kiai įtikinamas dalykas. Tokio 
amžiaus naujos knygos auto
rių Lietuvoje su žiburiu visa
da reikia ieškoti. Sutikęs tokį 
autorių, nežinai, ar jis pats 
rašo, ar už jį triūsia pasam
dytas antrininkas. Tokio au
toriaus knygą būtina mesti į 
laiko mašiną (pagamintą pa
gal Einšteino ar Huserlio brė
žinius) ir nesistebėti, kai tokie 
senamadiški matematiniai 
ženklai, kuriuos vadiname 
pliusais ir minusai, išnyksta. 
Pereina vieni į kitus. Susimai
šo, susijungia, prasideda 

aukštoji literatūros algebra ar 
matematika". 

Savo „prakalbos" išvadas 
V. Martinkus taip apibūdino: 
„penki plius penki yra dešimt 
taškų, o pakėlus knygos krikš
tynoms pripildytą taurę, pa
keitus (pagal kitas vertinimo 
taškų sistemas) gal ir dau
giau". Kad M. Sluckio proza 
yra aukštos vertės, verta de
šimt ir daugiau taškų, rodo ir 
jos paplitimas užsienio šaly
se, vertimai į Europos šalių 
kalbas, — pažymėjo ne vienas 
vakaro prelegentas. Štai tik 
vienas pavyzdys. Novelė „Ką 
pasakė feldmaršalas Kutuzo-
vas" iš 1961 m. išleisto M. 
Sluckio rinkinio Geriau mums 
nesusitikti net 13 kartų buvo 
išspausdinta (įskaitant ir 
anuos, sovietinius laikus) 
abiejose Vokietijose. Ši novelė, 
beje, vaizduojanti skausmingą 
epizodą iš autoriaus vaikystės, 
praleistos žūtbūtinio karo su 
fašistine Vokietija apimtose 
Rusijos platybėse, prieš kelis 
metus buvo įterpta ir į šian
dieninės Vokietijos mokyklų 8 
klasės mokiniams skirtą skai
tinių knygą — vadovėlį. Jau 
vien tai. kad jau daug metų 
kartojama Vokietijos mokyklų 
vadovėliuose ši jaudinanti su 
Hitlerio Vokietija kariaujan
čios šalies vaiko istorija, nuo
širdus jo įsitikinimas pergale 
prieš užpuolikus, rėmimasis 
rusų karvedžio feldmaršalo 
Kutuzovo šlove, rodo, kaip 
subtiliai, su bendražmogiška, 
humanistine jausena dar so
vietmečiu kūrė, rašė M. Sluc
kis (beje, iš Berlyno kasmet 
gaudamas mūsų kūrėjams ne
įprastą atlygį už jo novelės pa
naudojimą — po 30 eurų, ne
skaitant vienkartinio 2,000 
markių honoraro. Kada mūsų 
valstybinės institucijos tai su
pras ir deramai įvertins rašy
tojo talentą ir darbą?) Negana 
to! Minėta M. Sluckio novelė 
įdėta į vėlgi Vokietijoje išleis
tą stambią antologiją, skirtą 
mokyklų chrestomatijų (skai
tinių) šimtmečiui pažymėti. 

Šiltus žodžius sukaktuvi-
nikui M. Sluckiui išsakė jo ko
lega poetas Algimantas Bal
takis, Rašytojų sąjungos pir
mininkas Jonas Liniauskas, 
vyriausybinių institucijų ats
tovai, gėlėmis, kitomis dova
nomis apipylę gausūs sukaktu
vininko kūrybos gerbėjai, jo 
knygų skaitytojai. 

Savo žodyje M. Sluckis pa
dėkojo už dėmesį jam ir jo kū
rybai, be kita ko, pasidžiaug
damas, kad pagaliau liaujasi 
po nepriklausomybės atkūri
mo įsišaknijęs žmonių susi
priešinimas, įsigali toleranci
ja, pakantumas įvairių pažiū
rų ir įsitikinimų žmonėms. 

Algimatas A n t a n a s 
Naujokai t is 

Biografinis ateitininkų 
žinynas 

Mykolas Sluckis (kairėje) savo naująją prozos knyga užrašo lite
ratūros tyrinėtojai prof. Viktorijai Daujotytei. 

Algimanto Žižiūno nu<>i ranka. 

Sudarytojas dr. Vincentas 
Rastenis. Ateitininkai. Ateiti
ninkų sendraugių sąjungos 
leidinys. Panevėžys, 2003. 
Kietais viršeliais; 334 pusla
piai; kaina nepažymėta. 

Tituliniame puslapyje auto
rius prisistato, kaip „Ateiti
ninkų federacijos atkūrimo va
dovas, garbės pirmininkas". 
Knygos metrikoje knyga apta
riama šitaip: „Artėjant ateiti
ninkų sąjūdžio šimtmečiui, 
knygoje apžvelgiama jo atsira
dimo priežastys, siekiai, prin
cipai ir nueitas kelias, su
pažindinama su šios sąjungos 
kūrėjais. Ateitininkų reikšmė 
nesiriboja tik jos telkiamais 
nariais, nes jos pradėtas są
jūdis sudarė pagrindą ir ap
skritai katalikų organizaci
niam gyvenimui". Šios 1,000 
tiražo knygos mecenatais iš
vardinti mons. Juozas Pruns-
kis, Jonas bei Laima Šalčiai ir 
mons. Juozapas Antanavičius. 

Pati knyga susideda iš 32 
skyrelių. Pradžioje randame 
spalvotą Vytį ir Lietuvos 
himną. Po to Sendraugių atei
tininkų sąjungos ženklas ir 
ateitininkų himnas su gaido
mis. Įžangoje pabrėžiamas 
Stasio Šalkauskio teiginys, 
apie ateitininkų sąjūdžio isto
rinę reikšmę. „Jeigu su Aušra 
siejasi mūsų tautinis atgimi
mas, tai su Ateitimi dera sieti 
mūsų dvasinį atgimimą" (psl. 
10). Ateitininkų judėjimas yra 
lietuvių tautai antrasis, bū
tent dvasinis atgimimas, kuris 
remiasi tautiniu jos atgimimu 
ir jam suteikia aukštesnę 
reikšmę. 

Knygos sudarytojas nedvi
prasmiškai pasisako už ateiti
ninkų ideologijos nekintamu
mą. „Jei suprantame, kad 
mūsų pasirinktas šūkis 'Om-
nia instaurate ir Christo!' yra 
nepasenstantis ir neprara-
siantis reikšmės amžiams, 
kaip ir pats Kristus, vadinasi, 
savo paskirtimi neabejojame. 
Mums privalu pakilti iki to 
šūkio, sukurti save iš naujo, 
kad galėtume atlikti mūsų 
pačių sau paskirtą didžiąją 
apaštalinę misiją, kuriai esa
me įsipareigoję savo nepa
prastu šūkiu (psl. 11). Tuoj pat 
ir gana kandžiai jis pastebi, 
jog ideologijos tinkamumo 
klausimas iškyla gal dėlto, 
kad ambicijos prasilenkia su 
intelekto galimybėmis, branda 
bei erudicijos stoka. Pagarbiai 
prisimenami visapusiškai išsi
mokslinę pirmtakai, iš kurių 
biografijų galima daug pasi
mokinti. Svarbiausia ateiti
ninkams išaugti sąmoningais, 
išsimokslinusiais, visapusiš
kai išsilavinusiais lietuviais 
katalikais, pasauliečiais inte
ligentais idealistais, visuome
nės veikėjais ir Lietuvos pat
riotais. 

Knygos dėmesys Lietuvos 
ateitininkijos istorijai. Pole
mizuojama kabutėmis išskir
tas kažkieno teiginys, kad per 
dešimtį metų po ateitininkų 
atsikūrimo nieko nenuveikta. 
Autorius sutinka, kad ateiti
ninkai netapo plačiai žinomi 
visuomenėje, kad jie neper-
kūrė visuomenės, kad neuž
kariavo mokyklų ir universi
tetų, kad nėra gausūs. Tačiau 
tie dešimt metų nepraėjo vel
tui. „Per tuos metus ateitinin
kai susiorganizavo - veikia vi
sos sąjungos, yra per kelis 
tūkstančius narių, jaunimas 

perima ateitininkijos likimą į 
savo rankas, ir jiems sekasi — 
daromės vis sąmoningesni. 
Įvyko keli kongresai, daugelis 
kitų renginių. Augame, gau-
sėjame. Mūsų ateitininkų 
nueitas kelias - garbingas ke
lias. Didžiuokimės savo praei
timi, mūsų pirmtakais, būki
me jų verti, - mūsų istorija 
šviesi, nesuteršta" (psl. 12). 

Ateitininkų judėjimas yra 
lietuvių tautai antrasis — 
dvasinis atgimimas. 

Šis leidinys visų pirma ski
riamas visuomenei - mokyklų 
ir aukštųjų mokyklų bibliote
koms, viešosioms bibliote
koms. Grįžkime prie 32 kny
gos skyrelių. Pats pirmasis 
apžvelgia ateitininkų istoriją. 
Po to pristatomi Stasio Šal
kauskio formuluoti ateitinin
kų principai. Aptariami sąjū
džio kūrėjai. Yra skyrelis apie 
moksleivius katalikus carinės 
Rusijos gimnazijose. Pristato
ma pirmoji sąjungos valdyba. 
„1910 m. vasario 19 d. Liuve
no universitete Belgijoje buvo 
sudaryta Pirmoji sąjungos val
dyba. Ši data laikytina oficia
lia ateitininko gimimo data" 
(psl. 45). Septintame skyrelyje 
paminima pirmoji sąjungos 
konferencija, įvykusi 1911 m. 
liepos 15 d. Vyriausioji ateiti
ninkų taryba patvirtinta 1921 
m. rugpjūčio 6-8 d. Tarybos 
pirmininkas Pranas Dovydai
tis. Sąjūdis tapo organizacija 
1921 m. gruodžio 6-8 d„ kada 
įvyko studentų ir moksleivių 
konferencija ir priimtas statu
tas. Devintajame skyrelyje pri
statoma ateitininkų simbolika, 
po to - simbolikos autoriai. 

Vienuoliktame skyrelyje su
pažindinama su Federacijos 
sąjungomis. Pradedama su 
Jaunųjų ateitininkų sąjunga: 
jos ženklelis, šešios nuotrau
kos ir trylikos eilučių visos 
sąjungos aprašymas. Pažy
mėta, kad po ateitininkų fe
deracijos atkūrimo (Lietu
voje), JAS yra gausiausia są
junga, turinti per 100 kuopų. 
Sunku suvokti, kodėl didžiau
siai sąjungai tepaskirta tik 
trylika eilučių. 

Vyresniųjų moksleivių atei
tininkų sąjungos aprašymui 
skirta 28 eilutės teksto ir 
dvidešimt nuotraukų. Čia nei 
žodžiu neužsimenama apie 
plačią MAS veiklą už Lietuvos 
ribų, nors MAS pirmininkų 
eilėse paminėti užsienyje gy
venę tos sąjungos pirmininkai. 
Ar ne keista? 

Dvylika puslapių skirta Stu
dentų ateitininkų sąjungai ir 
studentų korporacijomis. Ten 
randamos ir keturios nuotrau
kos. Pagaliau pristatoma Atei
tininkų sendraugių sąjunga, 
kuriai skirta 17 knygos pusla
pių. Čia irgi keturios nuotrau
kos. 

Ateitininkų vadų ir ideologų 
skyrelyje aprašomi Pranas 
Dovydaitis, Stasys Šalkaus
kis, Kazys Pakštas, Adolfas 
Darnusis, Antanas Maceina, 
Simas Sužiedėlis, Juozas Gir
nius, Justinas Pikūnas, Petras 
Kisielius, Juozas Laučka, Ka
zys Pemkus, Juozas Polikaitis, 
Vincentas Rastenis, Arvydas 
Žygas, Vygantas Malinauskas 
ir Vidas Abraitis. Tuo tarpu 
kitoje vietoje (psl. 177) duo
tame AF vadų ir pirmininkų 
sąraše išleistos Vincento Ras-

tenio ir Arvydo Žygo pavardės. 
Tryliktajame skyrelyje ran

dame Ateitininkų federacijos 
tarybą ir jos pirmininkus. 
Išvardinti: Juozas Urmanas, 
Juozas Meškauskas, Vytautas 
Vardys, Stasys Barzdukas, 
Gediminas Kijauskas, Saulius 
Girnius ir Petras Kimbrys. 
Tačiau tarybos pirmininkų 
sąraše (psl. 177) randame try
lika pavardžių. Nei šiame 
knygos skyrelyje, nei sąraše 
nepaminėta buvusi Tarybos 
pirmininkė Birute Bublienė. 
Jos pirmininkavimo laikas 
priskirtas Juozui Polikaičiui. 

Pastebėta pavardžių mai
šatis tęsiasi ir ateitininkų 
dvasios vadų skyrelyje. Ap
rašyta septyniolika dvasios 
vadų, o federacijos dvasios 
vadų sąraše randame tik aš
tuonias pavardes. Čia gal tik 
sumaišytos federacijos dvasios 
vadų ir kapelionų sąvokos ar 
pareigos. 

Penkioliktame skyrelyje pa
minėti tik trys Šalpos fondo 
organizatoriai ir rėmėjai - tai 
Jonas Balkūnas, Kazys Am
brazaitis ir Jonas Kavaliūnas. 
Kur kiti? Dar svarbesnis klau
simas - kodėl šioje vietoje nei 
žodelio apie patį Šalpos fondą, 
jo istoriją, užduotį, pasieki
mus? 

Skyrelyje „Jie mums vadova
vo" išspausdintos federacijos 
vadų, tarybos pirmininkų, 
dvasios vadų, Ateitininkų Šal
pos fondo pirmininkų ir gene
ralinių sekretorių pavardės ir 
turėtų pareigų metai. Po to, be 
jokio įvado ar paaiškinimo, iš
spausdintos šių asmenų bio
grafijos - tai Jonas Girnius, 
Kazys Šapalas, Ignas Skrups-
kelis, Stasys Rauckinas, Jonas 
Štaupas, Jonas Senauskas, 
Vincas Natkevičius-Natkus, 
Pranas Joga, Viktoras Dabu-
šis, Vytautas Vygantas ir 
Vaclovas Kleiza. 

Trys skyreliai yra apie atei
tininkus rašytojus, meninin
kus, politikus, diplomatus, 
karius—tėvynės gynėjus. Tuoj 
po to, nei iš šio nei iš to, skyre
liai apie ateitininkų konferen
cijas, kongresus, ateitininkų 
atkūrimą Lietuvoje, jubiliejinę 
konferenciją, sendraugių są
jungos suvažiavimą. 

Pagaliau skaitytojas sužino 
apie ateitininkus svetur. Per 
keturiolika puslapių pirmiau
sia paminėta Dainavos jauni
mo stovykla. Tiesa, ji yra svar
bi ateitininkų veiklai, bet nėra 
ateitininkų nuosavybė. To iš 
tikrųjų ir neteigiama. Po to 
skaitytojas sužino apie Ateiti
ninkų namus Lemont mieste
lyje prie Chicago, IL. Plačiau 
aprašoma Boston, Cleveland, 
Los Angeles, Detroit, Lemont 
ir JAV rytų pakraščio ateiti
ninkų veikla. Pagaliau skaity
tojas supažindinamas su Atei
tininkų šalpos fondu. 

Dvidešimt šeštajame skyre
lyje duota biografinių žinių 
apie ateitininkus veikėjus 
Šiaurės Amerikos Lietuvių 
Bendruomenėje. Tepaminėtos 
tik keturios JAV gyvenan
čiųjų pavardės - Vytautas 
Narutis, Romualdas Kriau
čiūnas, Kęstutis Trimakas ir 
Juozas Kojelis. Kokiu būdu, 
jie buvo parinkti, taip ir ne
aišku. Dar svarbiau - nė žo
džiu neužsiminta apie pačią 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
plačią ir prasmingą veiklą, O 
kur dar Kanados ir kitų tris
dešimt kelių kraštų Lietuvių 
Bendruomenės? 

Trumpas skyrelis tarptau
tinėms katalikiškoms organi
zacijoms. Čia nei žodelio tarp
tautinei Pax Romaną orga
nizacijai, kuriai ilgesnį laiką 
vadovavo Vytautas Vygantas. 
Visas puslapis paskirtas atei
tininkų spaudai paminėti. 

Ateitininkų rėmėjų skyrelyje 
aprašomi prel. Juozas Pruns-
kis, Jonas ir Laima Šalčiai, 
Aldona ir Jonas Čingos ir Ber
nardas Žukauskas. Tai tik 
graži rėmėjų sąrašo pradžia. 

Pagaliau prieinama ir prie 
dangaus. Skyrelyje „Mūsų 
dangiškieji globėjai" aprašomi 
apaštalas šv. Paulius, Tomas 
Akvinietis, Pranciškus Asižie-
tis, popiežius Pijus X, ir šv. 
Kazimieras. Tada grįžtama at
gal į žemę, kur skyrelyje „Jie 
su mumis" išvardinti Lands
bergiai, atskirai dar Vytautas 
Landsbergis, mons. Alfonsas 
Svarinskas, Zigmas Zinke
vičius ir Napoleonas Kitkaus
kas. 

Paskutinis vieno puslapio 
skyrelis susumuoja ateitinin
kų sąjūdžio istorijos laikotar
pius. Prie to pridėta 1997 m. 
nuotraukos, kuriose pozuoja 
federacijos taryba ir valdyba. 

Istorijos laikotarpiai yra še
ši. Tai ateitininkų sąjūdžio 
priešistorė (1795-1907). Pir
masis (istorinis) laikotarpis, 
datuojamas 1907-1918; antra
sis - 1918-1929; trečiasis -
1930 - 1939; ketvirtasis -
1940 - 1989. Čia vienu trum
pu sakiniu paminėta ir išei
vijos ateitininkų veikla: 
„Išimtis - ateitininkų išeivijos 
veikla laisvajame pasaulyje" 
(psl. 324). Pagaliau, penkta
sis ateitininkų istorijos laiko
tarpis prasidėjo nuo 1989 m. 
lapkričio 25-26 d., kai dar ne
laisvoje Lietuvoje Ateitininkų 
federacija buvo atkurta. „Šiuo 
metu keturiose sąjungose yra 
per 5,000 narių" (psl. 324). 
Neaišku, ar į tą skaičių 
įskaičiuoti ir užjūrio ateitinin
kai. 

Knyga gražiai apipavidalin
ta. Daug įdomių nuotraukų. 
Prie jų galėjo būti daugiau in
formacijos. Pvz., prie 1997 
metų Federacijos tarybos ir 
valdybos nuotraukų nėra jo
kių pavardžių. Vakar ar šian
dien gal jie daugumai ateiti
ninkų žinomi ir be pavardžių, 
o kaip bus rytoj? Spaustuvės 
darbas stokoja kokybiškumo. 
Nors daugumas puslapių yra 
ryškūs, bet daug puslapių yra 
išblyškę, atrodo lyg pavargę ar 
prieš laiką pasenę. Visa tai 
mažmožiai, palyginus su pa
čios knygos apimtimi. 

Norint nenorint, knygą rei
kia aptarti daugiau kaip įdo
mių biografijų rinkinį, o ne iš
samią ateitininkijos istoriją. 
Daugumas aprašomųjų asme
nų buvo ar yra ateitininkai. 
Atrodo, kad Vakaruose gyve
nančiųjų biografiniai duome
nys paimti iš bostoniškės. Lie
tuvių enciklopedijos, kurios 
paskutinis, papildomasis to
mas išleistas 1985 metais. Ži
nant, kad bent porą metų tru
ko paruošti paskutinįjį minė
tos enciklopedijos tomą, gali
ma sakyti, kad biografinė in
formacija apie išeivius V. Ras-
tenio knygoje Ateitininkai yra 
dvidešimt metų senumo. 

Knygą skaitant, nesijaučia 
tos ateitininkijos sąjūdžio ko
vos, vizijos ar veiklos dinami
kos. Knyga taikoma, kaip 
įžangoje sakoma, visuomenei, 
kad daugiau apie ateitininkus 
sužinotų. Knygoje informaci
jos yra apstu. Tai puiku. Tuo 
pačiu sunku tikėti, kad, šią 
knygą perskaitęs ar tik pavar
tęs, jaunuolis būtų uždegtas 
stoti į ateitininkus. Jei tokių 
ir atsirastų, knygoje nėra jo
kios informacijos, jokių pa
vardžių, adresų ar telefonų 
numerių, kur būtų galima to
liau informuotis. Šiame infor
matikos amžiuje tai labai 
svarbus faktorius, knygos au
toriaus visiškai nepaminėtas. 

Romualdas Kriaučiūnas 


