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Dukra ir mama, pašventusios savo gyvenimą lietuvių tautinių
šokių meno puoselėjimui. Iš kairės — dabartinė „Grandies” an
samblio vadovė Irena Smieliauskaitė-Fabianovich su mama, at
gaivinusia ansambli ir daugeli metų jam vadovavusia, Irena
Smieliauskiene.

Apie šokius yra ne vienas lie
tuviškas posakis. Kai kurie lie
tuvių šokių pavadinimai suku
ria judesių įvaizdį, pvz., „Len
ciūgėlis”, „Pakeltkojis”, „Šoks
šeimyna šokinį”, „Ant arkliu
ko”. Čikagos tautinis ansamblis
„Grandis” pasiskolino žemaičių
dainos žodžius „Linksminki
mos, pakol jauni esma” įrodyti,
kad, nors 2004 metais ansamb
lis gal jau nebe jaunas, bet pa
tys šokėjai vis dar jauni savo
amžiumi ar bent savo širdyse.
Šių metų gegužės 15 d., Čika
goje gimęs ir brendęs, šokių an
samblis Mother McAuley gim
nazijos auditorijoje švęs savo
45-ąją gyvavimo sukaktį iškil
mingu koncertu.

Truputis ansamblio
istorijos
1953 m. skautininkė Irena
Šilingienė sėkmingai subūrė
Čikagos skautus į šokių grupę.
Grupė pasivadino „Grandis”,
sėkmingai repetavo ir dalyvavo
pirmojoje Lietuvių tautinių šo
kių šventėje Čikagoje. Tačiau
po penkerių metų grupė iširo.
1964 m. ilgametė šokių mokyto

ja Irena Smieliauskienė atgai
vino grupę ir jai vadovavo iki
1995 m. 1971 m. „Grandis” jau
galėjo save pavadinti ansamb
liu. Pirmojoje repeticijoje 1964
m. dalyvavo dvylika šokėjų, o
netrukus buvo dvigubai-dvidešimt penki. 1993 m., ansamblio
vadovės duktė ir padėjėja, Vio
leta Smieliauskaitė-Fabionovich įkūrė „Grandyje” vaikų ra
telį. Ji šį ratelį perdavė kitų
mokytojų priežiūrai, kai 1995
m. rudenį perėmė viso ansamb
lio vadovavimą. Šiuo metu
„Grandyje” šoka beveik 150
įvairaus amžiaus šokėjų, o iki
šiol, galima apskaičiuoti, kad
arti 900 šokėjų perėjo „Gran
dies” eiles.
Laiko būvyje ansamblis bren
do ir keitėsi, kaip ir jo šokėjai
bei mokytojai. Anksčiau ratelių
repeticijoms
akompanuodavo
pasišventę akordeonistai. Da
bar šokių mokytojai naudoja
įrašytą muziką. Ją galima
įjungti ir išjungti pagal reikalą.
Muzikos įrašai ir šokių apra
šymai paskutiniuoju laiku daž
niausiai gaunami iš Lietuvos,
bet yra šokių, sukurtų išei
vijoje. Ansamblių ir lietuvių

„Grandis” repetavo įvairiose
Čikagos ir apylinkių salėse. Gal
anksčiau į repeticijas kai kurie
šokėjai galėdavo ateiti net pės
čiom, bet dabar atvažiuoja ar
yra atvežami mašinom iš Čika
gos ir įvairiausių priemiesčių, o
keli šokėjai net iš Wisconsin
valstijos. Anksčiau per pasiro
dymus, šokėjos dėvėjo tautinius
rūbus, paveldėtus iš motinų ar
kitų giminaičių, atvežtus iš Lie
tuvos ar pokario Vokietijos. Kai
kurių rūbai išausti Šiaurės
Amerikos audėjų, kai kurie iš
austi asmens ar automatizuotų
staklių Lietuvoje. Ir dabar yra
panašiai, bet jau galima už
sakyti rūbus tiesiog iš Lietuvos.
2003 m. „Grandies” studentų
ratelių vyriškiams buvo užsa
kyti kostiumai iš Lietuvos, ku
riuos jie dėvi, pasirodydami
scenoje ar programose, o vete
ranų ratelio moterys iš Lietu
vos užsakė sceninius nuometus.
Genovaitė Breichmanienė XI
Lietuvių tautinių šokių šventės
leidinyje parašė straipsnį „Tau
tinis šokis išeivijos gyvenime”.
Ji rašo: „Reikia tik džiaugtis,
kad toli nuo tėvynės jau antros
ir trečios kartos jaunimas lai
kosi viename būryje, atranda
džiaugsmą ir pasitenkinimą
savo kilmės krašto meną ir kul
tūrą gerbti, skleisti su pasiseki
mu savo gyvenamoj aplinkoj”.
Galima teigti, kad tas pasisaky-

mas tinka „Grandies” ir dauge
lio kitų išeivijos šokių grupių
nariams. Tas pasakymas tiko
išeivijoje augančiam lietuvių
kilmės jaunimui Lietuvos oku
pacijos metais. Jis tinka ir šian
dien, paskaičius ar išgirdus
apie dar vis už Lietuvos ribų
besisteigiančius šokių vienetus.

Kelionės ir programos
Buvo toks išeivijos gyvenimo
laikmetis, kai mažai kas lan
kėsi Lietuvoje, o jei lankėsi, tai
daugiausia privačiai ir pavie
niui. Tais laikais „Grandis”,
kaip ir kitos šokių grupės bei
ansambliai, atliko lietuvių kul
tūros ambasadorių vaidmenį
savo ir kitataučių tarpe.
„Grandis” buvo vienas aktyves
nių ansamblių, nes šoko įvai
riuose festivaliuose: jaunųjų ūki
ninkų sąjungos sukakties mi
nėjimų, televizijos programose,
menų parodose, aukštesniųjų
mokyklų mokytojų suvažiavi
muose ir kt. Buvo daug progų
šokti ne tik lietuvių šokių šven
tėse, nes buvo kviečiami daly
vauti kitataučių šventėse, mu
gėse, muziejų programose, „Gran
dies” ansamblis šoko latvių,
lenkų, švedų, čekų, ukrainiečių
ir jungtinių mišrių tautų fes
tivaliuose. Šokėjai mėgsta iš
vykas, tai žino, kad turi užsi
tarnauti tą „išvykos teisę” pa
reigingu dalyvavimu šokių re
peticijose!
„Grandis” šoko visose išei
vijos Lietuvių tautinėse šokių
šventėse - Čikagoje, Cleveland,
Toronto, Hamilton. Kai kurie
„Grandies” šokėjai skaičiuoja,
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Tautinio ansamblio „Grandis” veteranų grupė.
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„Grandis” švenčia 45—ąjj jubiliejų
tautinių šokių šventėse būna
šokių, sukurtų išeivijoje ir Lie
tuvoje, o aikštės kompozicijos tai įvairių ansamblių programų
ir švenčių vadovų kūrybiniai
nuopelnai.

Mokslas

kiek metų šoka, pagal tai ke
liose šokių šventėse yra šokę.
Susidraugavo
„Grandies”
šokėjai ir kitų lietuvių telkinių
tautinių šokių grupių nariai.
Per visą savo gyvavimo istoriją
„Grandis” daug koncęrfuodavo.
Ir dabar ansamblis atlieka
nemažai programų. Šokių an
samblis yra keliavęs į kitus lie
tuvių telkinius JAV-se, bet taip
pat ir į Kanadą, Pietų Ameriką,
Australiją, Europą. Pvz., 1971
m. „Grandies” pastatytos „Lie
tuviškos vestuvės” susilaukė di
delio pasisekimo ne vien Či
kagoje, bet taip pat kituose JAV
miestuose bei Kanadoje. Tai
buvo vaidinimas, perpildytas
dainomis, šokiais ir pasakoji
mais. 1975 m. „Grandies” aštuo
niolika šokėjų, kartu su akor
deonistu ir globos komiteto pir
mininke, išvyko šokti Venezueloje ir Brazilijoje. 1981 m. an
samblis išvyko koncertuoti į
Australiją. 1992 m. studentų
ratelio šokėjai buvo pirmieji
„Grandies” kolektyvo nariai
koncertavę Lietuvoje - Vilniuje,
Kaune (Vytauto Didžiojo uni
versitete), Palangoje, Marijam
polėje, Telšiuose ir Elektrė
nuose. Nors „Grandis” norėjo
dalyvauti Pasaulio lietuvių
dainų šventėje Lietuvoje 1990
m., tačiau vizų negavo. Teko
dalyvauti 1994, 1998, ir 2003 m.
Pasaulio lietuvių dainų šven
čių šokių dienų programose,
kartu su Lietuvos šokėjais ir ki
tais užjūrio vienetais.
Lietuvių tautinių šokių pro
gramose ir šventėse lankydavo
si, dar ir šiandien lankosi, ame
rikiečiai politikai bei jų šeimos
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Gerbiami Senato nariai, lietu
viškų
organizacijų
vadovai,
absolventai, rėmėjai ir Vytauto
Didžiojo universiteto bičiuliai
užsienyje,

1

2004 m. balandžio 28 d.
sukako 15 metų, kai buvo paskelbtas Vytauto
Didžiojo universiteto atkūrimo aktas.

Šios šventės proga nuoširdžiai sveikinu Jus ir uni
versiteto bendruomenės vardu dėkoju už svarią
paramą ir bendradarbiavimą, atkuriant ir stipri
nant universitetą.
r

Pagarbiai
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Prof. Vytautas Kaminskas
Vytauto Didžiojo universiteto
Rektorius
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nariai. 1972 m. šokių šventėje čeliūnienė yra viena tokių, kurį
su „Grandim” vieną šokį pašoko rėmė „Grandies” pastangas nuo
Illinois gubernatoriaus dukra tų dienų, kai jos pačios vaikai
Elizabeth Ogilvie. „Grandies” ansamblyje šoko. Ji įsteigė glo
šokėjai sveikino garbingus sve bos komitetą ir buvo jo pirmi
čius įvairiomis progomis ir ninkė 12 metų, o po to su savo
įvairiose šventėse. O nuo Lietu vyru dr. Leonu, liko garbės na
vos nepriklausomybės atgavimo riais. Visi šokėjai ją pažįsta ir
buvo progų bendrauti su Lietu gerbia - viena šokėja ją pavadi
vos pareigūnais ir šokėjais. no „Mama Grandis”.
1990 m. grandiečių šeimose bu
„Grandies” 40-ajam jubilie
vo apgyvendintas Vilniaus pe jaus leidinyje ansamblio vadovė
dagoginio instituto lietuvių Violeta Fabianovich rašė, kad
liaudies dainų ir šokių ansamb „‘Grandyje’ mūsų šokėjai garsi
lis „Šviesa”, kuris tuo metu na ir parodo liaudies meną sve
koncertavo JAV-se ir viešėjo timtaučiams bei saviesiems ir
Čikagoje. Kai kurie „Šviesos” ir taip pat meilę savo tautai”. Per
„Grandies” šokėjai bei mokyto 45 veiklos metus, „Grandies’’
jai jau buvo susidraugavę anks eilėse buvo daug šokėjų, o iš jų.
čiau. Ryšiai su Lietuvos kultū tarpo išaugo gražus būrys tau
rinių ir tautinių šokių pasauliu tinių šokių mokytojų. Vaikų
vystosi iki šios dienos. 1992 m. ratelio mokytoja Rima Polikai-*
IX išeivijos lietuvių tautinių šo
tytė pati šoka „Grandyje” nuo
kių šventės temos žodžiais:
1983 m., o dirba kaip mokytoja,
„Šokio sūkury - Lietuva širdy!”,
nuo 1993 m. Paklausus, kas
paskatino ją paskirti tiek laiko
Mokytojai ir rėmėjai
ansambliui ir lietuviškam tau
tiniam šokiui, Rima atsako:
2004 m. „Grandis” ne tik
„Draugystė, meilė šokiui, ypač
ruošiasi savo jubiliejaus kon
lietuviškam, tautiniam šokiui”."
certui, bet taip pat dalyvaus
Paklausus, ar ji mano, kad lie^;
artėjančioje XII Lietuvių tauti
tuviškų tautinių šokių išlaiky-'
nių šokių šventėje. Paramos
mas puoselėja lietuvišką tau
užnugaris, - tai šokėjų, jų tėvų
tinį identitetą, Rima atsakė:
bei rėmėjų sudaromi globos ko
„Labai. Ne visi gerai kalba lie
mitetai, kurie pastoviai ar pro
tuviškai, bet daug ką apie lietu- '
giniai susiformuoja parūpinti
viškas tradicijas ir kultūrą gali
ansambliui reikiamų lėšų ir at
išmokti, bešokdami šokių an
likti įvairius išvykos ar koncer
samblyje. Mes repeticįjose kal
to ruošos darbus. Irena Kriau- bame lietuviškai - taip šokėjai
ir išmoksta lietuvių kalbą”.
Mokytojai patys mėgsta šokti,
moka kitiems perduoti šokių
pagrindus ir stengiasi perduoti
meilę lietuviškam šokiui.

Nukelta į 2 psl.
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Grandiečiai ruošiasi
„atšokti 45-ąją sukaktį.
„Emilija Pliaterytė” LA ir
San Francisco lietuvių
scenoje. Laiškai iš Vilniaus: ‘
nieko naujo...

Dovana Lietuvių dailės
muziejui. Juozas Zikaras
viską matė „geromis
akimis”.

Ankstesnių metų „Grandies” ansamblio nuotrauka.

Agnės Miegel poezija.
Prisimenamas J. Skirius.
„Grandies” jaunųjų ratelio šokių mokytoja Rima Polikaitytė su savo šokėjais.
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kienės) ir Istoriko (Remigijaus
Bobinos) pokalbiuose. Istorikas
čia ne vien orus metraščių skai
tytojas, dėstantis 1831 metų su
kilimo faktus, bet ir didvyriška
lietuvaite besisielojantis, ir vis
ją labiau pamilstantis. Bobina
šį meilės bruožą išreiškė dera
mu santūrumu. Juk vaidinimo
stilius ne realistinis, bet poe
tiškai sąlyginis. Tai elegiškas
žiūrėjimas į praeitį.
Pjesės ir režisūros pliusas
kvadrate yra darnus Deklama
torių (Daivos Kamarauskaitės,
Indrajos Šulcaitės, Haroldo
Mockaus, Sauliaus Šumano)
panaudojimas ir kitai aktoriš
kai eigai: dvaro linksmybėms,
sukilimo personažams pavaiz
duoti. Rasi, čia jie visi reikš
mingi. Nuo pradžios iki pabai
gos. Su kerinčiu aristokratišku
Pagal Juditos Vaičiūnaitės pjesę spektaklį „Emilija Pliaterytė” pastatę ir vaidinę Los Angeles Dra
grakštumu pradžioje šoka me
mos sambūrio nariai. Iš kairės: choreografė Sigita Barysienė, akt. Daiva Kamarauskaitė, rėžis. Olita
Dautartaitė, aktoriai — Haroldas Mockus, Indrąja Šulcaitė, Laisvūnė Laurinkienė, Remigijus Bobinuetą ir vėliau kitus šokius,
na, rūbų kūrėja Aušra Maculevičienė, dail. Sigitas Šniras. Dar šiai grupei priklauso akt. Saulius
Chopin skambant. Gabioji Auš
Šumanas, apšvietėjas Gintaras Laurinkus, scenografas Arūnas Uogintas, pagalbinis meistras
ra Maculevičienė apvilko juos
Artūras Čėsna. Vaidinimas pastatytas Los Angeles ir San Francisco š.m. balandžio mėnesį.
elegantiškai - kaip tąsyk vilkė
Sigito Šniro nuotrauka.
jo aukštuomenės panelės ir jau
ni ponai.
Taigi Deklamatoriai ne tik
šoko, bet ir įsigyvendami vaidi
no ponaičius, ir sukilėlius, bau
vienas. Tarsi herojės likimą ap jos išsižadėjęs; trokštančios ko džiauninkus, D. Kamarauskai
PRANAS VISVYDAS
dainuojantis choras. Šen ir ten voti už tėvynės laisvę; drauge tė - mūšyje žuvusią Emilijos
draugę, I. Šulcaitė - sukilėlę
Lyg geometriniame pavidale: įterpiami dar kiti posmai. Jei ir mylinčios gyvenimą... Savo Mariją, vyrai - besifechtuojankampai, linijos ir vidinė erdvė pradžioje ilgos eilutės banguoja didinga išvaizda Laisvūnė at čius Emilijos pusbrolius. Visi
tarpusavyje gražiausiai sutaria. kilniais amfibraniais („aš neno rodė kaip Emilijos pamiltoji kartu vorele įbėgo, nešdami su
riu, kad būtum / tik prieblan Žana d’Ark, turint minty tuos
Kad ir kvadrate.
doje, panardintas muziejaus pa matytus kino filmus. Jai tiko kilėlių vėliavą su sukryžiuotų
Pro šios kampuotos metaforos
veikslas”), tai pabaigoje, Istori kario vyriška apranga ir kon- kardų emblema. Kardas įtei
lęšį žiūriu į poetinį spektaklį
kui apraudant Emilijos mirtį, federatė. Vien tik dėl to kiamas ir Emilijai. Ji prisiekia
^milįja Pliaterytė, lietuvaitėDeklamatoriai išsako jos išlie šaunaus kostiumo, Aušros Ma- kovoti už tėvynę ligi paskutinio
karžygė”, vaidintą Los Angeles kantį vaizdinį ateičiai jambų
culevičienės sukurto, ir šveit kraujo lašo. Tai įspūdinga sce
Dramo3..sanĮt>ūrio jaunųjų akto
pėdomis. Kad ir šios eilutės: raus kardo įsijauti į laisvės ko na. Haroldas Mockus atbėga su
rių balandžio 17 ir 18 d., va
trimitu. Trimituoja. Šaukia:
Jos veidas sukilimo peizaže - vas.
kare bei popietės laiku. Scena
taurus ir rimtas / jos žirgas teKaip programoje rašoma, sce „Tegyvuoja gegužės trečiosios
rijus ir režisūra Olitos Dautar
bedulka toly — baltas ir eiklus! nografija Arūno Uoginto, o dai konstitucija!”.
taitės, pagal Juditos Vaičiūnai
Trukmė maždaug 50 minu
Toji pabaiga, su degančiom lininkas Sigitas Šniras. Tad,
tės vienaveiksmę pjesę „Diąčių. Nuobodžiauti nebuvo kada.
logai su Emilįjp”npšąpausdintą
Kai kas žiūrovų nesuvokė, ar
jos veidas sukilimo peizaže taurus ir
keturių pjesių rinkinyje Pava
Emilija buvo sužeista, ar tik
sario fleita 1980 m. Vilniuje.
sunkiai sirgo. Man asmeniškai
rimtas, jos žirgas tebedulka toly —
Šokiai ir plastika - labai svar
nelabai patiko mizanscena, kur
baltas ir eiklus
būs šiąjų^ y^idinime - Sigitos
Deklamatoriai, prisimindami
Barysienės.
žvakutėm, su aplinkui klūpan manau, abu taip originaliai kovų epizodus bei arklių lėksRežisierė pastatymui panau čiais veikėjais ir Chopin ele prasmingai papuošė sceną su mą, vertikaliai susikabinę try
dojo muzikinį foną - su anam giška muzika ne vien žiūrovui minimaliomis priemonėmis. De pia grindis ir sako eiles apie
laikotarpiui artima Frederiko suvilgino akis.
šinėje nuo lubų virvėse kabojo šuoliavimą zovada tada. Šiek
Chopin muzika, palydinčia Emi
Pagrindinio vaidmens kūrėja metraščių rulonai, tarsi ragi tiek juokinga interpretacija, kai
lijos įvairius išgyvenimus bei Laisvūnė irgi nepertempė savo nantys - skaityk, Istorike! O eilių aiškumas tampa sutryp
vaidinimo nuotaikas. Reper jausmų. Turi puikią atmintį. kairėje kabanti sūpuoklė, su gė tas. Kita vertus, sėkmingo
tuarą parinko S. Barysienė.
Gal balso tembras ne visus žiū lių žiedais apipintomis virvė spektaklio tėkmėje vienas prie
Pravartu trumpai nurodyti rovus vienodai paveikia. Į re mis, be abejo, simbolizavo jau kaištas nuplaukia pasroviui.
šios pjesės kompozicinius ap peticijas atvykdavo net iš San nystės džiaugsmus, nuo kurių
Apšvietimu rūpinosi Gintaras
matus. Septynios dalys. Kiek Francisco. Savaip įsigyveno į ryžosi atitolti Emilija, pasišo Laurinkus. Atrodė, šiai priemo
viena pradedama poetiniu skan Emilįjos charakterį: vienišos vusi padėti sukilėliams.
nei stigo tikslesnės koordinaci
davimu, kurį atlieka Deklama svajotojos romantikės, kurios
Pjesės pagrindas glūdi Emili jos. Prie pastatymo prisidėjo ir
toriai - tai keturi, tai du, tai pažiūroms nepritarė tėvas, net jos (akt. Laisvūnės Laurin Artūras Čėsna.

Kai viskas vieningai susiklosto

kiškai iš Viiniaus

Nieko naujo ir po
šiandienos saule
įsiskaityti į daugiasluoksnę Užupį, prieš porą metų įveiktą
Lietuvos kasdienybę nėra leng infliaciją, ištaigingas krautu
va. Apie tai, kas vyksta iš tik ves, besiplečiančius „supermar
rųjų Lietuvoje, tarkim, atsitikti ketų” tinklus. Be abejonės, tam
nio prašalaičio žvilgsniu, gali sioji ir šviesioji mūsų realybės
ma spręsti daugiariopai: iš kas pusės ryškėja tam tikromis ap
dien Vilniaus senamiestyje dir linkybėmis, kurios priklauso
bančių elgetų, tarp jų ir vaikų, nuo daug ko, ypač nuo mūsų so
armijos (o jų priskaičiuojama
cialinės politikos. Svetimšaliui,
apie 200), švirkštų, išmėtytų to
netgi užsienio lietuviui, gerai
paties senamiesčio laiptinėse, nepažįstančiam dabartinės ša
ar išsamių nusikaltimų kro lies, viskas atrodo nepalygina
nikų, kuriomis taip mėgsta mė mai dailiau. Savam - dažnai ge
gautis vietinė žiniasklaida, žūt rokai liūdniau. Ir ne vien dėl to,
būt mėginanti pralenkti savo kad lietuviai, kaip tauta, linku
konkurentus. (Žuvusieji auto si į lyriką ir pesimizmą ar
avarijose, jeigu reikia pavyz savižudybes. Tiesiog vis dar
džių, Amerikos teležinių progra pernelyg pairusi yra socialinė
mose niekad nebūtų rodomi itin tvarka, kurią per nepriklauso
stambiais planais, o Lietuvoje mybės dešimtmetį gal ir ne
tai daryti aiškiai nevengiama).
įmanoma buvo visiškai atstaty
Tiesa, galima žvelgti ir prie ti. Tos socialinės duobės, tar
šingai - pastebėti nuostabiai kim, nelanksti socialinės para
išgražintą Vilniaus senamiestį, mos sistema, socialinių garan

tijų stygius verčia ir jaunimą sakytum, klesti — užtektų pa
nuolat dairytis skalsesnės duo minėti gerai žinomus „Gaidos”,
nos kitur. Vien jūsiškėje Či „Vilniaus”, ar „Jaunos muzikos”
kagoje ir miesto apylinkėse juk muzikinius festivalius, Nekro
priskaičiuojama nuo 12 iki 20 šiaus ir Koršunovo teatrines
pergales, Nacionalinę filharmo
tūkstančių nelegalių lietuvių, niją, kurios repertuare šiemet
liejančių prakaitą statybose ar net apie 20 lietuvių autorių
prižiūrinčių vyresnio amžiaus,
neretai neįgalius žmones. Daž pavardžių. Galima būtų pridėti
nas atvykėlis niekad taip sun įvairių menų parodas ir kitas
kiai Lietuvoje nebūna dirbęs, o kultūros dovanas, tačiau tai ne
kur dar kitos bėdos, taip ir daug tepadėtų, jei pripažintu
laukiančios užklupti svečioj ša me, kad visgi šiandien kultūra
ly. Juk ten nelegalas neturi be yra ganėtinai toli nuo to vadi
veik jokių socialinių garantijų. namojo paprasto žmogaus (ku
Tačiau prisiminus, jog didžiau ris, beje, anaiptol nėra toks jau
sioji emigrantų banga - arti 9 paprastas), kuris savo socialines
mln. žmonių - pasiekė Ameri negandas bei kultūrines, reik
kos krantus tarp 1900 ir 1910 mes prisipažinkime, dažniau
m., tas nedarytų didesnio siai sprendžia vienas, aplenktas
įspūdžio. Svarbu ką ir su kuo oficiozinių, didingų reginių ar
girdimų, bemaž niekad neužlyginsi.
klystančių periferijon. Mies
Grįžtant prie Lietuvos, nere tiečiui gerokai lengviau, Maxitai pagalvoji, jog lankstesnė, la
mos ar Rimi salėse jis jau gali
biau pritaikyta žmonėms nei
užtikti net populiarių skaitinių,
biurokratų formuliarams, švie
knygų, tačiau vargas jam, jei jis
timo ir kultūros politika galėtų
užsimanytų ne Lietuvos ryto
bent kiek atsverti tas opias so
ar Respublikos, o Šiaurės
cialines problemas. Deja, viskas
Atėnų
ar 7 Meno dienų. Vers
yra nugrimzdę į politinių par
lo banginiai nesirūpina maž
tijų nesantarvių prarają, ir lie
možiais, kaip mažasis žmogus,
ka politinių ambicijų bangose,
jie nesidairydami smogia iš pe
kurios, deja, nėra apčiuopiamos
ties. Juk tikslas kilnus: kuo
ir todėl negali atnešti jokios
greičiau užkariauti rinką. Tad
naudos Lietuvai.
nieko naujo ir po šiandienos
Išoriškai kultūra Lietuvoje, saule.
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PRIEDAS

„Grandis” švenčia
Atkelta iš 1 psl.

An
samblio vadovė Violeta Fabianovich prižiūri ansamblio rei
kalus, pati šoka su veteranais
šokėjais ir dar moko studentų
ratelį. X Lietuvių tautinių šo
kių šventėje ji buvo vyriausioji
meno vadovė. Be jos ir anksčiau
minėtos Rimos Polikaitytės, kiti
mokytojai, kurie šiuo metu dir
ba su „Grandies” įvairiais rate
liais, yra Gintaras Grinkevičius
(ansamblio baletmeisteris), Vi
da Brazaitytė (veteranų ratelių
mokytoja), Antanas Rašymas
(jaunių ratelio mokytojas), Da
lia Bilaišytė-DeMuth (vaikų
ratelio mokytoja), Lidija Stroputė-Polikaitienė (jaunųjų ve
teranų ratelio mokytoja), Rėdą
Ardytė-Pliūrienė
(mokytoja).
Mokytojai padeda vieni kitiems
ir kartais moko ne vieną ratelį.
Šokių mokytoja Vida Brazaitytė
pati šoka „Grandyje” nuo 1985
m. ir yra buvus įvairių ratelių
šokių mokytoja - nuo vaikų iki
jaunių, iki veteranų, pradedant
1992 m. Veteranų ratelį moko
penkerius metus, nuo 1999 m.
Artėjančiai Lietuvių tautinių
šokių šventei ruošia net du vet
eranų šokėjų ratelius ir pati
šoks. Kiekvienas mokytojas turi
mėgiamiausius šokius. Vidos —
tai „Subatėlė” ir „Gailingis”.
Nors ne visi ansamblio moky
tojai yra pedagogai iš profesijos,
tačiau jie studijavę baleto ar ki
tokio šokio meną. Baletmeiste
ris Gintaras Grinkevičius 1988
m. baigė Choreografijos katedrą
Klaipėdos universiteto menų
fakultete. Kiti šokių mokytojai
yra lankę Išeivijos tautinių
šokių instituto mokytojų kursus
Dainavoje, kai kurie buvę (ar
yra) to instituto valdybose.

Šokėjai
Šiuo metu „Grandyje” šoka
įvairiausiose vietovėse gimę
šokėjai - JAV, Kanadoje, Vokie
tijoje, Pietų Amerikos kraš
tuose. Dar kiti gimę Lietuvoje.
Vieni pasitraukė su šeimomis iš
Lietuvos po Antrojo pasaulinio
karo, būdami labai jauni, kiti
su šeimomis iš Lietuvos atvyko
gyventi JAV tik pastaruoju
metu. Yra šokėjų, kurie sklan
džiai ir laisvai kalba lietu
viškai, kiti kalba lietuviškai
daugiausia tik su seneliais. Dar
kiti gimę mišriose šeimose, kur
lietuvių kalba rečiau girdima.
Stengiamasi visus pamokyti lie
tuvių tautinių šokių terminolo
gijos!
Šiuo metu šokėjų eilėse jau
šoka pirmųjų šokėjų vaikai. Yra
atvejų, kad tėvai šoka viename
ratelyje, o vaikai - kitame. Vie
na močiutė šoka veteranų šokių
ratelyje, o jos anūkai šoka
vaikų ratelyje. „Grandyje”, kaip
ir kituose šokių ansambliuose,

yra atvejų, kad šokėjai šokių
ansambliuose rado savo gyveni
mo draugus. Viena veteranų
šokėjų pora, Onutė ir Virgis
Smilgiai, būdami jauni, susi
pažino, šokdami dviejose skir
tingose lietuvių tautinių šokių
grupėse Čikagoje. Jie jau vienu
olika metų šoka „Grandies” ve
teranų ratelyje ir sako, kad dar
nenusibodo.
Kodėl ansamblio nariai šoka
„Grandyje”?
Mary Eilėn ir Linas Marčiai
bei Onutė Smilgienė atsakė,
kad priklauso „Grandžiai”, nes
mėgsta šokti ir dėl draugų.
Onutė Smilgienė tą mintį iš
plėtė. „Mūsų veteranų ratelis
labai gerai sugyvena. Važiuo
jam į įvairius lietuvių rengi
nius ir darom pobūvius (pas
save) pora sykių į metus, pakviesdami visus šokėjus. Aš as
meniškai labai mėgstu tauti
nius šokius, žiūrėti, kaip jauni
mas taip energingai šoka, ir la
bai pati mėgstu šokti. Aš
jaučiu, kad juo ilgiau šoksiu,
tai nepasensiu. Man muzika la
bai graži, šokių judesiai, rūbai,
viskas”. O kaip ji paaiškina
savo amerikiečiams draugams,
kur praleidžia tiek laisvo laiko?
„Jeigu paklausia, aš pasakau,
kad šoku su lietuvių tautinių
šokių grupe, veteranų ratelyje,
o jie sako - valio, kaip gražu,
kad nepamiršti savo kilmės
ir kultūros”. Šposininkas Linas
Martis atsakė, jog jis pasako
savo amerikiečiams draugams,
kad jis eina į tautinių šokių re
peticijas, nes turi progos su ki
tom moterim, ne vien su savo
žmona, pašokti (tačiau ratelyje,
jo pora - jo žmona).
Šokėjai, kurie nori šokti, ran
da laiko ir būdų dalyvauti repe
ticijose. Vienas „Grandies” stu
dentų ratelis susideda iš stu
dentų, išvykusių į tolimesnes
valstijas studijoms, kur nėra
nei lietuvių, nei tautinių šokio
ratelio. Jie yra pasiryžę sude
rinti studijas ir grįžti į Čikagą
„Grandies” repeticijoms, žino
dami, kad reikės labai intensy
viai ir gal per trumpesnį laiką
išmokti jų rateliui paskirtus
šokius artėjančiai šokių šven
tei.
Nesvarbu, kokios lietuvių
kalbos žinios, nesvarbu, kokius'
nuotolius turi įveikti, atvykti į
repecįjas, vis tiek kažkas trau
kia jaunus ir vyresnius lietuvių
tautinių šokių mylėtojus į re
peticijas. „Grandis” yra tikra
grandinė, kuri visus traukia į
savo pusę ir apjungia į vieną
būrį. Švenčiami kiekvieno, il
giau „Grandyje" šokančio šo
kėjo jubiliejai, pradedant penk
mečiu. įvairių pasirodymų, repeticįjų šokėjai dėvi specialiai
paruoštus „Grandies” marš
kinėlius, kad būtų aišku, ku
riam ansambliui priklauso.

Šventė
Gegužės 15 d. „Grandies”
koncertas parodys šokėjų gabu
mus. Reikia manyti, kad kon
certo dalyviai pąjus lietuvių
tautinių šokiu grožį ir prisi
mins savo jaunystės dienas.
Žiūrovai turės progos ne tik
matyti kai kuriuos būsimos
2004 m. XII Lietuvių tauti
nių šokių šventes programon
įtrauktus šokius, bei kai ku
riuos specialiai „Grandies” jubi
liejiniam koncertui parinktus
šokius. Bus ir muzikinių intar
pų. Vieni jauni šokėjai trepsės
scenoje, kaip „pirmokai”, kiti
parodys, kad jie jau yra dauge
lio pasirodymų „veteranai”.
Kviečiame lietuvių visuomenę
ir ypač kadaise šokusius „Gran
dyje” į sukakties ir Lietuvių
tautinių šokių pasigrožėjimo
šventę! 1999 m. „Grandies” 40ojo jubiliejaus koncerto pirmos
dalies žodžiais tariant ir pride
dant, „Iš arti ir iš aplinkui,
daug grandiečių (ir jų draugų)
susirinko”.

jaunimas, šokantis
tautinius šokius,
iš senovės atkasa
mūsų tautos
dvasinius lobius,
kuriais pasidalina
ir su saviškiais,
ir su kitataučiais
40-ojo „Grandies” jubiliejaus
leidinyje buvo išspausdintas ra
šytojos Stasės Petersonienės
aprašymas: „Vieną ‘Grandies’
tautinių šokių vakarą progra
mos pranešėja baigė žodžiais:
‘Mes jūsų grandis’. Šie žodžiai
pasiliko ilgam ir išėjus iš kon
certo. O jų prasmę galima
šitaip paaiškinti: jaunimas,
šokąs mūsų tautinius šokius, iš
senovės atkasa mūsų tautos
dvasinius lobius, kuriais pasi
dalina ne tik su savo saviškiais,
bet juos parodo ir svetim
taučiams. Amžių tėkmėje susi
dariusios mūsų tautos dvasios
specifinės žymės per tautinius
šokius, liaudies dainas, tauti
nius muzikos instrumentus yra
perduodamos iš kartos į kartą.
Ir todėl tautinių šokių grupė
yra grandis, jungianti praeitį
su ateitimi”.
Reikia tikėtis ir manyti, kad
Čikagos tautinis ansamblis
„Grandis” šoks toliau - į ateitį,
link savojo 50-ųjų metų jubilie
jaus! Reikia taip pat tikėtis,
kad „Grandies” koncertas ir ar
tėjanti XII Lietuvių tautinių
šokių šventė susilauks gausios
publikos.

„Grandies” ansambliečiai, pernai liepos 6 d. dalyvavę Pasaulio lietuvių dainų šventėje Lietuvoje.

Zikaras viską matė
tik geromis akimis

Lietuvių dailės klasikas Čikagos
pašonėje
LAIMA KRIVICKIENĖ

Aldonos (Mikulskytės) ir Vai
nučio Zikarų meno rinkinio,
dovanoto Lietuvių dailės mu
ziejui paroda galėjo įvykti 2003
metų pavasarį, tik gyvenimo
tikrovė nutolino šį iškilmingą
momentą, nukėlė į šiuos metus
ir, aplenkusi žiemos rūpesčius,
pasirinko pavasarinę datą ge
gužės 8-ąją. Šis įvykis vieninte
lis, netikėtas ir džiuginantis:
šiais laikais, kai per 50 metų
Amerikos lietuvių čia sukurtos
meno vertybės nesuskaičiuo
jamais siuntiniais, talpintuvais, lėktuvais ir laivais keliau
ja Lietuvon, žymaus skulpto
riaus Juozo Zikaro marti, Aldo
na Zikarienė, savo šeimos su
rinktą meno kolekciją, kurioje
išskirtinę vietą visada užėmė
Juozo Zikaro kūriniai, padova
nojo Lietuvių dailės muziejui
PLC, Lemont, IL.

Juozas Zikaras: „Lietuva
mažytė, bet ji gali ir turi
būti garsi savo meno kūri
niais”.

kada ant vaikų nesibardavo,
kad jam trukdo. Išsitraukęs iš
kišenės visada duodavo centus
savo pažibukams, tai - taip jis
vadindavo vaikus.” ...... Stovė
dami čia ilgai, lyg įmintose Zi
karo
pėdose,
sugalvojome
įsteigti kasmetinę Zikaro vardo
1,000 litų premiją. Deja, Vainutis to padaryti nesuspėjo. Jis
tragiškai iškeliavo pas savo nu
mylėtą tėtę 1993 m. Atsigavus
iš tos netekties, 1996 m. premi
ja tapo realybe”. Apsilankę Lie
tuvoje Zikarai parsiveždavo
meno kūrinių, bareljefų ir jais
puošė savo namus.
Kiekviena karta savaip su
pranta ir vertina meną. Žmo
gus paklūsta laikmečio diktuojamom vertybėm, kadaise tvirčiausios ir neginčytinos tiesos
po kurio laiko keičiasi. Tik vi
sada, kai žmogus prisiliečia
prie Juozo Zikaro kūrybos, su
randa savąjį atvirą santykį
su jo menu. Kadaise Zikaro
skulptūra „Laisvė” buvo tautos
laisvės simbolis ir siekiamas
idealas, vėliau mus vertė ją pa
miršti, atėjo laikas kai „Laisvė”
vėl tapo tautos išsivadavimo
ženklu ir šiandiena ją tvirtai
pastatė nūdienos kultūros ter
pėje. Nedaug J. Zikaro kūrinių
pamatysime ir Lietuvos mu
ziejų salėse, tik pagrindinius jo
kūrinius žino beveik kiekvienas
lietuvis ir ne veltui Zikaras va
dinamas tautinės dailės klasiku.
“
Aidžiausia pagarba ir padėka
už žymiojo skulptoriais J. Zika
ro kūrybos saugojimą tenka Al
donai ir Vainučiui Zikarams, jų
šeimai: nuo pirmųjų nepriklau
somos Lietuvos monetų kolekci
jos - kiekvienas net mažiausias
centas, pinigėlis, medaliai, tvir
tina senąją Lietuvos kultūrą,
bareljefai, portretai, biustai,
gipsiniai maketai, meno kalba
išsako kūryboje glūdintį grožį.
Kūriniuose atsiskleidžia meist
ras, laisvas jo polėkis, išryš
kinant bendruosius dvasinius
supančios aplinkos bruožus.
Šioje kolekcijoje yra skulpto
riaus Teisučio Zikaro niekur
neeksponuotos kūrybos, LD
muziejaus rinkiniai pasipildo J.
Bagdono, V. Igno, V. K. Jonyno,
A. Galdiko, V. Kasiulio, E. ir R.
Talačkų bei kitais ryškiais
įspūdingais darbais.
Lietuvių dailės muziejus nuo-

Visą gyvenimą Aldonos ir palietė karai, sovietų ir hitle
Vainučio šeimą supo skulpto rinės Vokietijos okupacijos. Te
riaus Juozo Zikaro, jo brolio ko pasitraukti nuo karo veiks
skulptoriaus Teisučio, draugų, mų į Vokietiją. Mus pabėgėlius
bičiulių menas. Vis labiau ap priėmė svetingos Jungtinės
lankant mintims apie būtinybę Amerikos Valstybės. Mūsų šei
keisti gyvenimo būdą, ieškant ma čia atvyko 1949 metais ir
pastovios globos ir priežiūros, įsikūrė New Yorke, čia gegu
pasirinkus žinomą, senatvėje žinėje susipažinau su aukštu,
lietuvius suburiančią, Putnam lieknu vaikinu, Vainučiu Zi
vietovę, Aldonai natūraliai iš karu... Tik iš kitų sužinojau,
kilo meno rinkinio ateities kad jis sūnus kažkokio žymaus
klausimas. Nusprendė padova skulptoriaus, kuris yra pasili
noti Lietuvių dailės muziejui. kęs Lietuvoje... 1951 sukūrėme
Meno rinkinio siunta LDM pa šeimą. Kas kartą vis labiau jusiekė 2002 m. Atkeliavo tvar tau Vainučio nuolatinį ilgesį ir
kingi kūrinių sąrašai, aprašy didelę meilę likusiems Lietumai, tikslinantys įspūdingą do voje - jo tėvams, jo dvynei sesei
vanos vertę, nusitiesė ryšys, Alytei. Vainučio pasakojimai
keliavo padėkos ir atsakomieji sukūrė man gražų Zikaro šei
laiškeliai, paaiškinimai. Ir, net mos paveikslą. Pradėjau galvo
suprantant, kad Aldonos Zika- ti, kad Zikaras buvo išskirtinė
rienės sveikata šlubuoja, dar asmenybė, išskirtinis tėvas, jei
kirbeno, nors ir nereali, viltis, jo sūnus, išaugęs į vyrus, taip
kuo daugiau išgirsti, sužinoti, gražiai kalba apie tėvą”.
džiaugiantis, kad mecenatė pati
Laikas atitolinęs gyvąjį skulp
viena, stropiai, atidžiai, tvar toriaus paveikslą, atsijojo ir su
kingai paruošė visą kolekciją rinko geriausiąją, ryškiausiąją
išsiuntimui. Atrodė, kad laikas žmogiškąją prasmę, kūrybą ir
dar visiems palankus. Deja, švelnius prisiminimus. „Kai
žinutė apie Aldonos Zikarienės abu lankėmės Lietuvoje 1992
mirtį sunaikino ryšį, tik duk metais jau šeštą kartą, (tai
ters Eglės Zikaraitės-Calabrese buvo paskutinis kartas, kai
laiškelis, 2003 kovo 28 d. ra lankėmės abu), Vainutis Kaune
šytas Daliai Šlenienei, išryš nusivedė mane į Ąžuolų kalną
kino mintį, kad šio meno rinki prie Meno mokyklos, kur jo
nio paroda turi būti išskirtinė.
tėvas mokytojavo, turėjo stu
Eglė Zikaraitė-Calabrese, pa diją. Jis parodė langą, pro kurį
tvirtindama mamos valią, rašė, jis su sesute dvyne dažnai
kad meno kolekciją kūrė ir rin įlysdavo ir prašydavo iš tėtės 5
ko abu jos tėvai: Aldona ir Vai centų saldainiams. Zikaras nienutis Zikarai, kad jos mama
buvo tvirtai įsitikinusi, jog
šis menas turi būti padovanotas
Lietuvių dailės muziejui Le
monte, kad visi lietuviai, visi
muziejaus lankytojai galėtų pa
matyti, pąjusti skulptoriaus J.
Zikaro talentą, kūrybos grožį,
atskleidžiant pasauliui aukštą
lietuvių kultūrą ir meną. Prisi
mindama jaunyBtę, mielus tėvų
bičiulius - V. K. Jonyną, E. ir
R. Talačkas, kitus dailininkus,
kurių darbai puošė jų namus ir
sudaro didelę dalį rinkinio,
siūlė, rengiant A. ir V. Zikarų
rinkiniui skirtą parodą, pasi
naudoti ir mamos užrašytais
prisiminimais.
Tie keli prirašyti prisimi
nimų lapeliai yra atviras pasa
kojimas, nužymintis Zikaro šei
mos gyvenimo momentus, tam
pa svarbiu ryšiu su praeitimi.
„Aš, Aldona Mikulskytė, gi
miau ir augau pasiturinčio Su
valkijos ūkininko šeimoje Ky
bartų artumoje. Ten aš užsivilkau gimnazistės uniformą, kuri
buvo suprojektuota dailininko
Juozo Zikaro. Tada man ši pa
vardė nieko nesakė... Lietuvą Juozas Zikaras. „Knygnešys”. 1939 m.

Aldona ir Vainutis Zikarai.

latos kviečia, pristatydamas
kūrėjus, žymių menininkų dar
bus, rengia autorines parodas,
ieško to, kas dabar atrodo pras
minga, patrauklu, reikšminga.
LDM direktorė Dalia Šlenienė
labai nudžiugo, gavusi didžiulę
siuntą. Vaikštant tarp gausybės
dėžių, sunku buvo patikėti, kad
jos vienos rankų užteks tiems
turtams išpakuoti, sutvarkyti,
paremontuoti ir paruošti rody
mui. Darbas atliktas. Šios paro
dos - A. ir V. Zikarų rinkinio
ekspozicija kuriama iš darbų,
kurie buvo nepaprastai aktu
alūs jų sukūritffb laiku, atitiko
savo meto dvasią, ryškino
lūkesčius, šia kūryba žavimasi
iki šiolei, ji vertinama, puošia
lietuvio aplinką, kelia tautos
garbės jausmus. Minint 120ąsias Juozo Zikaro gimimo me
tines, jo šeimos namuose Kau
ne, Ąžuolų kalne atidarytas
muziejus, kur galima nuosek
liai pažinti skulptoriaus - daili
ninko ir pedagogo gyvenimą bei
kūrybos kelią, šeimos narių,
vaikų: Alytės, Vaidučio, Vai
nučio, Teisučio, šiuose namuose

Juozas Zikaras. „Kristus”.

gyvenusių ir vėliau išklydusių
po platųjį pasaulį, likimai ir gy
venimo istorijos taip pat su
rinktos čia. Apsilankius muzie
juje, galima suprasti ir deramai
įvertinti šeimos narių ištiki
mybę tėvų įskiepytoms ver
tybėms bei pasišventimą, sau
gant žymiausių nepriklauso
mybės simbolių kūrėjo palikimą
ir atminimą. Amerikos žemyne
Lietuvių dailės muziejus Le
monte bus ta vienintelė vieta,
kur visi galės susipažinti su
įdomia Lietuvos skulptūros pa
triarcho kūrėjo Juozo Zikaro
kūryba, tai vienintelė beišlikusi
salelė, kur vis dar galima pa
matyti lietuvių, gyvenusių ir
kūrusių šioje aplinkoje, meną,
garsinantį Lietuvos talentus.
Aldonos ir Vainučio Zikarų
meno rinkinio pristatymas, pa
rodos atidarymas, dalyvaujant
Eglei Zikaraitei-Calabrese su
šeima, Lietuvių dailės muzie
juje, Lemonte, įvyks 2004 ge
gužės 8 d., šeštadienį 6:30 v. va
karo. Kviečiami visi į susiti
kimą su Lietuvos tautinės dai
lės klasiko Juozo Zikaro menu.

Aš, Aldona Mikulskytė, gi
miau ir augau pasiturinčio Su
valkijos ūkininko šeimoje, Ky
bartų artumoje. Ten aš užsivilkau gimnazistės uniformą,
kuri buvo suprojektuota daili
ninko Juozo Zikaro. Tada man
ši pavardė nieko nesakė, bet
gyvenime taip nutiko, kad vėl
susidūriau su šia pavarde, ir ji
man pasidarė artima.
Lietuvą palietė karai, sovietų
ir hitlerinės Vokietijos okupaci
jos. Teko pasitraukti nuo karo
veiksmų į Vokietiją. Po karo ne
begalėjome grįžti į Lietuvą, nes
ji buvo sovietų okupuota.
Mus pabėgėlius priėmė sve
tingos Jungtinės Amerikos
Vaistuos. Mūsų šeima čia atvy
ko 1949 m. ir įsikūrė New Yor
ke, toje miesto dalyje, kur gyve
no daugiau lietuvių. Čia mes
turėjome laisvę: mokėmės, kū
rėm savo mokyklas, organiza
cijas, savo šeimas.
Ir aš 1950 m. gegužinėje susi
pažinau su aukštu, lieknu vy
riškiu, kuris buvo Vainutis Zi
karas.
Tuo metu man jo pavardė nie
ko nesakė. Jis pats apie save
daug nekalbėjo. Tik iš kitų su
žinojau, kad jis yra sūnus kaž
kokio žymaus skulptoriaus, ku
ris pasilikęs Lietuvoje.
Mes tapome vienas kitam ar
timi ir 1951 m. sukūrėm šeimą.
Kas kartą vis labiau jutau Vai
nučio nuolatinį ilgesį ir didelę
meilę likusiems Lietuvoje - jo
tėvams, jo dvynei seseriai Aly
tei. Vainučio pasakojimai sukū
rė man gražų Zikaro šeimos pa
veikslą. Pradėjau galvoti, kad
Zikaras buvo išskirtinė asme
nybė, išskirtinis tėvas, jei jo
sūnus, išaugęs į vyrus, taip
gražiai kalba apie tėvą.
Zikaro vardo premijos
mintis

Tokiu būdu vasarnamis ir
išdygo. Džiaugėsi Zikarienė Ka
čergine, bet Zikaras jos nemė
go. Būdavo Kaune, jo sūnus
Vainutis virdavo sriubas su
aštriais pipirais, nuo kurių
sriuba pasidarydavo juoda, o
vasaros metu greit pradėdavo
burbuliuoti. Bet Zikarui vis
tiek būdavo gardi ir prarūgusi,
nes sūnaus virta.
Zikaras nerūkė, bet kartas
nuo karto užsirūkydavo ciga
rą, paskęsdavo jo dūmuose.
Džiaugdavosi, kaip vaikas, kai
pavykdavo išpūsti dūmų rutulį.

Vaikams buvo ir tėvas, ir
motina
Mėgo vienumą, mėgo muziką,
ypač vargonų. Pats grojo smui
keliu. Vesdavo vaikus į baž
nyčią labiausiai dėl to, kad pats
galėtų klausytis vargonų. Mėgo
dainuoti, užtraukdavo „Sancta
Lucia”. O kai keturi jo vaikai
paaugo, padarė jis Zikarų or
kestrą. Vyriausias sūnus Vai
dutis grojo smuiku, Teisutis
daužė būgnus - jų vietoje buvo
puodai ir jų dugnai. Dvyniai
rimtai - keturiom rankom spaudė pianino klavišus, o pats
Zikaras šaukštais pritardavo.
Zikarienei visa tai atrodydavo
lyg nerimta.
Zikaras vaikams buvo ne tik
tėvas, bet kartu ir mama. Jis
juos prausė, glaudė, gamino
maistą, augino, ruošė gyveni
mui. Jis buvo jų draugas, juos
suprato, atjautė; buvo meilus,
švelnus, pilnas humoro. Viską
matė tik geromis akimis. Jis
buvo ir elgėsi kaip vaikas.
Užaugti ir subręsti nesuspėjo.
Buvo penktas šeimoje vaikas.
Svąjojo apie skraidymą, norėjo
nuo žemės pakilti kažkur aukš
čiau, į erdvę.

Diplominio darbo tema

Kai abu lankėmės Lietuvoje
1992 metais jau šeštą kartą, (tai
buvo paskutinis kartas, kai abu
lankėmės), VainutiB nusivedė
mane Kaune į Ąžuolų kalną
prie meno mokyklos, kur jo tė
vas mokytojavo, turėjo studiją.
Jis parodė langą, pro kurį jis su
sesute dvyne dažnai lįsdavo ir
prašydavo iš tėtės 5 centų sal
dainiams.
Zikaras niekada ant vaikų
nesibardavo, kad jam trukdo. Iš
traukęs iš kišenės, visada duo
davo centus savo pažibukams taip jis vadindavo vaikus.
Kadangi Zikaras nuo meno
mokyklos gyveno ranka pasie
kiamoje artumoje, tai vaikų
prašymai tų penkių centų bū
davo dažni.
Stovėdami čia ilgai, lyg
įmintose Zikaro pėdose ir prie
to gerokai apipuvusio lango, su
galvojome įsteigti kasmetinę Zi
karo vardo 1,000 litų premiją.
Deja, Vainutis to padaryti ne
suspėjo. Jis tragiškai iškeliavo
pas savo numylėtą tėtę 1993 m.
Sausio mėnesį išėjęs nusipirkti
laikraščio, paslydo ant ledo ir
griūdamas labai susižeidė gal
vą. Tai ir buvo jo mirties
priežastis. Atsigavus iš tos ne
tekties, 1996 m. premija tampa
realybe.
Zikaras niekada nebuvo ma
terialistas. Jam pinigai lyg ne
egzistavo. Priešingybė buvo jo
žmona. Dėl to namuose ir kilda
vo karas. Zikarienė turėjo pla
ną - pastatyti nuosavą vasar
namį Kačerginėje. Tai ji padarė
taip, kad Zikaras nežinojo. Iš
mėnesinių maistui pinigų ji
pusę jų kimšo į kojines. Po to
vaikus siųsdavo pas tėvą, kad
vaikai vėl prašytų pinigų mais
tui.

Šio jo gerumo ir drauge gro
žio bruožai atsispindi diplomi
niame darbe „Motina". Darbas
turi įdomią istorįją.
J. Zikaras Petrapilio Dailės
akademijoje studįjavo 19101916 metais. Jo diplominis dar
bas turėjo būti konkursinių
darbų skyriuje. Laimėjusiam šį
konkursą, buvo daug privile
gijų ir apmokamos studijos
užsienyje.
Zikaras keletą mėnesių dirbo
prie graikų mitologinės temos.
Jau džiaugėsi profesoriai jo
darbu, pranašavo gražią ateitį,
bet darbas Zikaro nepatenkino.
Jam buvo svetimas ir šaltas.
Neapsikęsdamas tą darbą su
daužė, sulaužė. Grižęs namo,
rado žmoną bemaitinančią jų
pirmgimį sūnelį. Taip Zikaras
ir sušuko: „Koks dieviškas vaiz
das!"
Taip ir gimė diplominio darbo
tema - „Motina". Grupinę
skulptūrą padarė per 20 dienų.
Skulptūra akademijos parodoje
susilaukė didelio dėmesio, nes
visiem buvo žinoma jos atsira
dimo istorija- Apie tai rašė ir
Peterburgo spauda.
Zikaras buvo pirmas lietuvis,
gavęs skulptoriaus - dailininko
diplomą.
Net pinigais nusipirkdavo
ramybę

Zikaras buvo visur ir visada
punktualus. Jei kur nors rei
kėdavo važiuoti, jis visada bū
davo apsirengęs prieš išėjimą,
su kepure, su lazdele, sėdėdavo
ir laukdavo žmonos, kuri visa
da ir visur vėluodavo. Jos nesu
laukęs, išeidavo.
Nukelta į 4 psl.
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Zikaras viską matė tik geromis
akimis
Atkelta iš 3 psl.
Zikaras turėjo labai ramų,
nuolankų sugyvenamą charak
terį, nemokėjo pykti, užpykęs
greitai atsileisdavo, o kad žmo
nelė nerodytų rūstaus veido, at
siprašydavo už padarytas klai
das, kad tik namuose būtų tai
ka. Kartais net pinigais iš jos
nusipirkdavo ramybę.

Kad moliniai žmogiukai
būtų gyvi
Zikaras, ganydamas žąsis,
drožinėjo dūdeles, lipdė iš mo
lio žmogiukus. Kad tie žmo
giukai jam atrodytų gyvi, prisi
gaudęs karkvabalių, juos sukimšdavo į jų pilvus, ir tokiu
būdu jie tapdavo gyvais. Su
malonumu tai jis pasakodavo
savo vaikams.
Zikaras daug reikalavo iš
savo mokinių, tuo pačiu juos
mylėjo, ypač Vytautą Kašubą,
matė jo gabumus, atjautė jo
sunkų gyvenimą, rėmė jį finan
siškai.
Didžiavosi Zikaras, kad jo du
sūnūs, Teisutis ir Vainutis pa
suko meno keliu. Teisutis linko
į modernizmą, kurs labai nervi
no tėvą. Bet koks kitas mokslas
Teisučio nedomino. Neturėda
mas laiko pats atlikti vieno Pie
no Centre gauto užsakymo, jį
padaryti davė sūnui Teisučiui.
Tai buvo skulptūra „Linai”. Tai
ir buvo Teisučio pirmas darbas,
už kurį jis gavo užmokestį.
Sūnaus Vainučio silpna svei
kata visą jo gyvenimą prilaikė,
kad galėtų toliau tobulinti
įgimtus meno gabumus.
Vyriausias Zikaro sūnus,
kaip ir jis pats, mėgo skraidyti.
Abu turėjo laimingų nuotykių.
Sūnus su sklandytuvu nukrito
Nidos kopose, o tėvas su skėčiu
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KRONIKA

Pabalus ranka paklabena
Vartus. Uždaryta kietai —
Jų jaunystės sodai, nuo seno
Užburti, ošia ten kaip hadais.

Ir kalvos lig pajūrio
Žibutėmis čia bėgo.
Tik mano tėviškoj
Dar vagos pilnos sniego.

DIENOS PRIE BALTIJOS

Bet kai skaidri giesmelė
Pro debesis ims lietis,
Vaikai ten mano žemėj
Supras, ką vyturėlis gieda.

Mylėjo kaimo žmogų

Zikaras išliko kaimo žmogus
iki savo gyvenimo pabaigos, mėgo su žagre kvepiančiu žmo
gumi užeiti į užeigą, rasdavo su
juo bendrą kalbą, atjautė ne
turtingą. Kartą į kavinę įbėgęs
apskuręs berniukas paprašė,
kad ponuliai iš jo nupirktų lote
rijos bilietą. Kažkas vaikiną pa
varė, bet Zikaras jo pasigailėjo,
nupirko tą bilietuką ir laimėjo
1,000 litų.
Tarp kaimo jaunų mergaičių
vis ieškojo veiduko, kuris tiktų
kuriamai Laisvės statulai. Jį
surado Panevėžio gimnazijoje, o
visą Laisvės statulos kūną po
zavo jo žmona Anelė TubelytėZikarienė.
Už sukurtas Lietuvos pinigų
monetas Zikaras iš valdžios
gavo sklypą Kaune. Ten pastatė
namą, kur ir gyveno visą laiką.
Dabar šis namas yra M. K.
Čiurlionio muziejaus nuosa
vybė, jo filialas - Zikaro muzie
jus Kaune, Zikaro gatvė 3.
Zikaro sukurtomis monetomis
labai žavėjosi belgai, tik jų
garbė neleido prašyti, kad Zika
ras suprojektuotų ir jų mone
tas. Neišliko ir jo paties auto
portretas. Vaizdavo save velniš
kai juokingą. Grįžęs kartą iš
kažkiokios nesėkmės ir pama
tęs savo skulptūrą, ją sudaužė,
- kam ji šypsosi!
Geriausias jo gyvenimo drau
gas net iš senų laikų buvo ir
toks liko rašytojas, poetas,
dramaturgas Petras Vaičiūnas,
kuris net savo „Prisikėlimo”
dramoje vieną vaidmenį surišo
su dvasinėmis Zikaro kančio
mis. Dažnai apie tai pats Zika
ras kalbėjo. Tuo pačiu ir Zika
ras padarė Vaičiūno bareljefą.
Zikaras neįsįjungė į nuotai
kingą menininkų gyvenimą, iš
liko paprastu žmogeliu, buvo
geras vyras žmonai, geras tėvas
savo šeimai. Išskirtinai jis
mylėjo savo vaikus gal dėl to,
kad pats turėjo labai vargingą
jaunystę. Norėjo vaikams geres
nio gyvenimo, kad išlaikyti
šeimą, turėjo prisitaikinti prie
gyvenimo, uždarbiauti pagal
gautus užsakymus.
Zikarienė buvo visiška prie
šingybė Zikarui. Buvo rimta,
griežta, materialistė, šaltų
jausmų moteris. Didžiavosi bū
dama Zikaro žmona, bet savo
vyro kaip menininko visiškai
nesuprato. Tas turėjo neigia
mos įtakos visai šeimai. Zikaras
turėjo būti ne tik skulptorius,
bet ir vyras žmonai, ne tik
tėvas vaikams, bet kartu ir jų
motina. Toks glaudus gyveni
mas jungė jį su vaikais, kuriuos
nepaprastai mylėjo, su meile ir
pagarba vaikai apie jį kalbėjo.

Kai karo metu sovietų armija
1944 m. vasara ir rudenį užėmė
Lietuvą, Zikaro trys sūnūs, Vai
dutis, Vainutis ir Teisutis, pasi
traukė į Vakarus. Po karo Vai
dutis ir Vainutis išemigravo į
Jungtines Amerikos Valstijas, o
Teisutis - į Australiją. Bet ko
kie ryšiai su tėvais buvo nu
trūkę.
Zikarui padarė nepaprastai
skaudų įspūdį, kad dingo sū
nūs. Kur jie yra, jis nežinojo.
Sovietiniai enkavedistai tuoj ir
griebė Zikarą - kur vaikai? Gal
jie išėjo pas partizanus? Jie
Zikarą visaip kankino, mušė,
sulaužė net kojų kaulus, ir Zi
karas neatlaikė - jis mirė 1944
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Agnės Miegel
Išginus kaimenę lankon,
Dainavo sau mergytė.
Vėjeliui dvelkiant vasarą
Plaukai lig žemės krito.

nuo savo gimto namelio stogo.
Duktė Alytė, matematikė, to
kiom išdaigom nesidomėjo.

Už geležinės uždangos

Juozas Zikaras. „Pjovėjas”. Gip
sas. 1933 m.
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ŠEŠTADIENINIS

Atjojo nuo aukštos pilies
Ten jaunas karalaitis;
Sustojo pamatyti jis,
Kaip aukso kasos sklaidės.

O, mano jaunosios dienos,
Mėlynos prie Baltijos,
Kai pakalnėse medžiai
Skęste skęsta žieduos.

Sena daina žavėjo jį,
Karaliaus jauną sūnų,
Ir jis atsiklaupė prieš ją,
Pasiūlė jai karūną.

O, tvankios vasaros naktys,
Vėsa atdaruos languos,
Kai dunda kiaurą naktį
Dangus toli vakaruos.

Didi garbė valdovės tos
Žemes plačiausias siekė, —
Tiktai jaunoji karalienė
Nebedainavo niekad.

O viršum liepų viršūnių
Tik tviska, tviska žaibai —
Pavasario šoka suktinį
Prūsų senięji dievai.

ŠVIESIOSIOS NAKTYS

Laiminę kaimenę, javą,
Dingsta jie virš jūros toli —
Bliksint gintaro karūnas
Ilgai dar matyti gali.

Vėl šviesiosios naktys pareina —
Užmigti mirusiems jos Nebeleis.
Neramūs, sumišę jie eina,
Klaidžioja vienišais keliais.

Kai kvapas alyvų atplaukia
Nakčia nuo sodo kvapniai,
Mirusieji mano, kad šaukia
Juos amžiai, užmigę seniai.

TĖVIŠKĖ
(Iš „Kelto”)

Kas minkštas kaip motulės skreitas.
Kaip jos ranka švelnus?
Tai pievos šienas ir vėjelis,
Kurs lekia per laukus.
Kas saldus kaip bučinys jaunosios,
Šviesesnio ir už ją?
Tai liepa virš šiaudinio stogo,
Šviesesnė ir už ją.

TĖVIŠKĖS ILGESYS

Ir kas skaistesnis užjos kūną,
Našus ir jaunas vis?
Tai Nemunas Pakalnėj,
Smagiai nešt moka jis.

Girdėjau čia varnėnus
Pragydusius šį rytą.
Giedojo kaip namie jie,
Tik buvo tonas kitas.

Kokios dievai ir žmonės laimės
Didžiausios ilgisi?
Matyt, kiek gali akys, žemę,
Užmigęs kur esi.

Agnės Miegel (1879 — 1964 ) — Karaliaučiuje gimusi Rytprūsių
rašytoja, kurios auklė buvo lietuvė. Šįmet nuo jos gimimo suėjo
125 metai. Ilgiausiai gyvenusi Karaliaučiuje, Antrojo pasaulinio
karo metu turėjo trauktis į Vakarus, kur ir mirė prieš 40 metų.
Jos kūryboj šalia senųjų prūsų gyvenimo vaizdų yra ir lietuviš
kos tematikos, dainų atgarsių. Pagarsėjo baladėmis (pvz., „Ni
dos moterys", „Sužadėtinė” ir kt.).
AT.

Palikti tėviškę sunkiausia
Našta dievam, žmonėm,
Kai reik klajoti po toliausias
Šalis kaip svetimiems.

Vertė Alfonsas Tyruolis

Ačiū didžiajam lietuvininkui
Juozas Zikaras. „Rinkėja”. Gip
sas. 1933 m.

lapkričio 10 d.
Lietuva geležine uždanga
buvo atskirta nuo laisvojo pa
saulio. Tik po keleto metų Ame
rikoje
gyvenantieji
parašė
laišką ir jį siuntė per Lenkiją.
Laiškas šiaip taip pasiekė
Kauną. Ir likusiem buvo didis
džiaugsmas, kad broliai ir vai
kai tebėra gyvi. Jie tokiu pat
būdu per kitų rankas parašė
laišką, kad Zikaro jau nebėra.
Jo sukurtas menas išliko

Ryšiai pamažu stiprėjo, vieni
lankėsi pas kitus, pasidalijo
liūdesiu ir džiaugsmu. Zikaro
nebėra, bet jo sukurtas menas
yra ir čia, ir Lietuvoje. Jo su
kurta „Laisvės” statula kviečia
visus lietuvius burtis į lietuvių
tautą. Jo sukurtas „Knygnešys”,
pastatytas Karo muziejaus so
delyje Kaune, visus kviečia iš
tikimai nešti savo tautos bran
genybes - lietuvių kalbą, jos
kultūrą, tradicijas, kad Lietuva
būtų visada susipratusi, lietu
viška, ištikima savo praeičiai ir
stipri pasitikti ateitį.
Taip likimas jau nuo gimnazi
jos laikų suvedė mane su Zika
ro pavarde, nes dėvėjau jo su
kurtą mergaičių gimnazijos
uniformą. Vėliau, jau Ameri
koje, sutikau skulptoriaus sūnų
Vainutį ir tapau jo žmona. Taip
mudviejų šeimoje gyvi buvo visi
pasakojimai apie Zikarą, jo gy
venimą, jo sukurtas skulptūras.
Nuvažiuodami į Lietuvą, mes
parsivežėm jo bareljefų ir jais
papuošėme savo namus. Taip
mūsų ryšiai pasidarė dar dides
ni, ir aš tapau jo antra dukra.
O Vainutis, mano vyras, savo
charakteriu buvo labai panašus
į savo tėvą.
Neteko man Zikaro matyti,
priglausti jį, bet galiu drąsiai
sakyti, kad jį pažinojau ilgus
metus. Mano rankos ir dabar
glosto jį kaip artimą, kaip my
limą, kaip žmogų, kaip tėvą!

Leidėjas, redaktorius ir žurTačiau valdininko karjera jo
naiistas Antands Skirius Los nepatenkino. Antanas Skirius,
Angeles mieste 'įyveno ir dirbo turėdamas didelę savarankiško
ilgus 55 metūs.' Čia jo spaus darbo praktiką, nuperka viduti
tuvė, stovinti ir1 dabar Sunset nio didumo spaustuvę ir prade
bei Fountain gatvių sankryžoje, da leisti naują žurnalą Lietuvių
kaip ir joje išleisti laikraščiai, dienos. Šis žurnalas, ėjęs lietu
knygos, žurnalai, yra didžiulis vių ir anglų kalbomis, buvo vie
paminklas šio nepaprasto žmo nas vertingiausių meno, kul
gaus likimui ir darbams.
tūros, visuomenės ir politikos
Antanas Skirius gimė 1911 leidinių visoje Amerikos lietu
m. stambaus ūkininko šeimoje, vių spaudoje. Neveltui Lietuvos
Batakių kaime, Tauragės aps Respublikos garbės generalinis
krityje. Jis buvo jauniausiuoju konsulas Vytautas Čekanaus
tarp šešių brolių ir sesers. 1933 kas, prisimindamas leidėjo An
metais baigęs valstybinę Tau tano Skiriaus pasiaukojamą
ragės gimnaziją, įstoja į VDU darbą, yra kalbėjęs: „Žurnalas
technikos fakultetą. Tačiau po džiugino ne tik visos Amerikos
metų, jis pereina studįjuoti skaitytojus gražiausiomis nuo
verslą ir prekybą į ką tik atsi traukomis, jaudino straipsnių
dariusį Klaipėdos prekybos ins temomis. Žurnalas buvo plati
titutą. Čia jis įgyja specialybę, namas po visą pasaulį: Kanado
kuri padėjo jam tapti geru je, Pietų Amerikoje, Europoje,
spaustuvininku net labai nepa Australijoje, Pietų Afrikoje, net
lankiose ir rizikingose sąlygose. Izraelyje. Išsilaikyti spaudos
1937-ais metais Naujosios ro- biznyje buvo nepaprastai sun
muvos redaktorius Juozas Ke- ku. Dažnai leidėjui tekdavo iš
liuotis pakviečia Antaną dirbti laidas padengti, skriaudžiant
redakcijos administratoriumi. šeimos biudžetą. Net vyriausias
Padirbęs metus, jis gauna sti redaktorius poetas Bernardas
pendiją studijuoti Amerikoje Brazdžionis turėjo rinkti švino
Marianapolio kolegijoje. Pabai raides. Surinktas 24-ių pusla
gęs kolegiją ir negalėdamas su pių lentas, leidėjas pats nuvež
grįžti į tėvynę, jis stoja į Či davo ir parveždavo iš spaus
kagos universitetą studįjuoti tuvės; siuntimo darbus jis darė
tarptautinę prekybą ir finan beveik pats vienas. Toks buvojo
sus. Tuo pačiu metu dirba lietu lietuviškai spaudai pasiaukoji
vių dienraščio Draugas redakci mo darbas. Nes jis žinojo sėk
joje ir bendradarbiauja Darbi mingo verslo dėsnius; žinojo,
ninko laikraštyje. 1943-iais me kaip sukelti pinigų”. Nuo 1962
tais Antanas papildomai studi metų lygiagrečiai buvo leidžia
juoja, įsigyja televizįjos laboran mas laikraštis Lietuviai Ame
to specialybę. 1944-ais metais rikos Vakaruose. Be šių dviejų
pašaukiamas karinėn tarnybon didelės apimties spaudinių,
ir perkeliamas į San Francisco spaustuvėje buvo išleista per
miestą.
keturiasdešimt knygų, anglų ir
Pasibaigus karui, jis dirba lietuvių kalba, daugybė atsišau
valstybinį darbą mokesčių in- kimų ir kitos spaudos. Skiriaus
spekcįjoje. Dirbant San Francis spaustuvė dirbo iki pat Lietu
co, Antanas pradeda leisti nedi vos nepriklausomybės atstaty
delės apimties laikraštį Kali mo dienos.
fornijos lietuvis, dideliu prel.
Antanas Skirius, net būda
Juliaus Maciejausko ir kitų vi mas labiausiai užimtas spaus
suomenės veikėjų pritarimu. tuvės reikalais, aktyviai dalyva
Šis labai populiarus laikraštis vo lietuvių visuomenės veikloje,
ėjo trejus metus. 1949-ais me kaip niekas kitas. Jis buvo vie
tais Skiriu šeima persikelia į nas iš Amerikos Lietuvių tary
Los Angeles. Čia Antanas dirba bos - ALTo vadovų, dirbo Lie
mokesčių specialistu ir savaran tuvių Bendruomenėje, VLIKe,
kišku draudimo agentu.
BALFe, Tautos fondo atstovu,

buvo vienas Lietuvos Vyčių ir
Ateitininkų organizacįjų įkūrėjų. 2000-iais metais, Lietuvos
vyriausybė, įvertindama leidėjo
ir redaktoriaus Antano Skiriaus
veiklą, apdovanojo jį Gedimino
ordinu.
Sunset ir Fauntain gatvių
sankryžoje esančiose Antano
Skiriaus spaustuvės patalpose
iki šiai dienai sukaupta dau
gybė čia leistų leidinių. Tarp
tvarkingai sudėtų knygų stovi
viena gražiais viršeliais įrišta
knyga, pavadinta Antanas Ski
rius. Atsiminimai. Bet tai tik
paruošti viršeliai, knyga paliko
nepradėta. Leidėjas Antanas Ski
rius, savo žurnaluose išspaus
dinęs daugybę straipsnių apie
mūsų kultūros darbininkus
Bernardą Barzdžionį, Jurgį
Gliaudą, Vytautą Tamulaitį,
Leonardą Valiuką, Alę Rūtą,

Klevą Vidžiūnienę, Henriką Na
gi, Kazį Barėną, Anatolijų Kai
rį, Eleną Tumienę, Mariją Gim
butienę, Praną Lubiną ir Jonny
Podres-Podžiūną, konsulus J.
J. Bielskį, Stasį Lozoraitį ir Vy
tautą Čekanauską, kompozito
rių Bronių Budriūną, aktores
Florence Korsak, Rūtą Lee-Kilmonytę, Jūratę NausėdaitęAnn Jillian, ir daugybę daugybę
kitų, - nebeturėjo laiko parašyti
savo gyvenimo prisiminimų.
Nors buvo raginamas daug
kartų, jis atidavė pirmenybę ir
Aukščiausiojo jam skirtą laiką
kitiems. Mums paliko neįkai
nuojamą turtą - 58 metų sura
šytą mūsų lietuvių kultūros pa
saulyje istoriją žurnalų straips
niuose ir nuotraukose. Antanas
Skirius mirė 2004 metų kovo
17-tą dieną.
Regina Gasparonienė

Literatūrologų premija
Kovo 25 d. Lietuvių lite
ratūros ir tautosakos institute
buvo pagerbtas klaipėdietis
poetas Tomas S. Butkus, pelnęs
literatūros mokslininkų pre
mįją už kūrybiškiausią praėju
sių metų knygą.
Premįją laureatui paskirta už
knygą Generuotos kalbos muta
cija: poezija, kurią pernai iš
leido Klaipėdos menininkų rū
mų idėjų dirbtuvės „Vario bur
nos".
Premįjos įteikimo iškilmėse
kalbėjo Lietuvių literatūros ir
tautosakos instituto direkto
rius, prof. Algis Kalėda, lite
ratūrologai Ramutis Karmalavičius ir Donata Mitaitė, insti
tuto Leidybos centro vadovas
Gytis Vaškelis. Veikė T. S. But
kaus išleistų knygų paroda.
Premįjos laureatą slaptu bal
savimu išrinko literatūrologų
vertinimo komisija, įvertinusi
Lietuvių literatūros ir tautosa
kos instituto bei Lietuvos aukš
tųjų mokyklų literatūrologų su
darytą geriausių praėjusių me
tų originalių lietuvių rašytojų
knygų dvyliktuką. Skiriant lite-

Poetas. Tomas S. Butkus.
ratūros tyrinėtojų ir kritikų
premįją, buvo atsižvelgta į visą
autoriaus kūrybiškumo kom
pleksą, taip pat ir į knygos iš
vaizdą.
Pirmoji literatūrologų ir lite
ratūros kritikų premįją už no
velių rinktinę Papartynų saulė
pernai įteikta novelistei, Na
cionalinės premįjos laureatei
Bitei Vilimaitei.
(Elta)

