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Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena
LIBERTAS KLIMKA
1904 metų gegužės 7 dieną
buvo panaikintas lietuviškosios
spaudos lotyniškais rašmenimis
draudimas keturiasdešimt
metų trukęs, neturintis prece
dento Europos politinėje istori
joje tautinės kultūros smaugi
mas. Šios drastiškos priemonės
buvo griebtasi po trečiojo sukili
mo prieš caro okupacinę val
džią. 1864 m. birželio 17 dieną
Vilniaus generalgubernatoriaus
Michailo Muravjovo, liaudies
praminto Koriku, nurodymu
pirmiausia uždrausta lotyniš
komis raidėmis spausdinti ele
mentorius, o kiek vėliau - ir vi
sas kitas lietuviškas knygas.
Taip pat buvo uždrausta jas
įvežti iš užsienio ir platinti Lie
tuvoje bei kaimyninėse guberni
jose. 1873 m. uždrausta vartoti
net gotišką raidyną. Bandyta
įpiršti vadinamąją graždanką lietuvišką tekstą, parašytą ki
rilica, rusiškais rašmenimis.
Pirmaisiais spaudos draudimo
dešimtmečiais „graždanka" iš
leisti 66 leidiniai: tikybos mo
komosios knygelės, maldynai,
kalendoriai. Lietuviai jų nepri
pažino, visiškai nepirko, tad ta
išmonė greit užgeso. O jauni
mas Vilniuje Muravjovo Koriko
paminklą naktį ištepė vilko tau
kais. - visi miesto šunys subėgo
priėjo, klaikiai staugdami.
Spaudos draudimas - tai
šiurkščiausias dvasinio genoci
do aktas, nukreiptas ne tik
prieš lietuvių tautos ekonomi
nę, socialinę raidą, kultūros
sklaidą, bet ir pačios tautos eg
zistenciją. Ir, žinoma, laisvės
dvasią. Visa tai dėjosi jau modernėjančiame pasaulyje, XIX
a. antroje pusėje, kai politiką
galėjo kiek veikti ir plačiosios
visuomenės nuomonė. Tauta at
kakliai priešinosi spaudos drau
dimui, iš esmės rusifikacijai ir
prievartiniam
pravoslavybės
diegimui, išbandydama įvai
riausias kovos formas. Buvo
rašomi kolektyviniai memoran
dumai, individualūs prašymai
atskiriems
leidiniams. Juos
cenzūros įstaigoms yra pateikę
vyskupas Motiejus Valančius,
pirmųjų
kalendorių
leidėjas
Laurynas Ivinskis, inžinierius
Petras Vileišis, rašytojas kuni
gas Jonas Balvočius - Gerutis,
kultūros veikėjas Jonas Šliūpas
ir kiti. 1880 metais Rusijos
mokslų akademija išsirūpino
leidimą spausdinti kai kuriuos
mokslo veikalus lietuvių kalba
lotyniškomis raidėmis, bet jų
negalima buvo platinti Lietu
voje. Legaliai penkias mokslo
žiniasklaidos knygeles pavyko
išleisti P. Vileišiui. 1878 metų
kalendorių - L. Ivinskiui, Ka
zanės universitetas išleido An

TURINYS
Kalbos ir knygos diena.
Trijų literatūrų ryšiai.
Humanitarinių premijų
laureatai. A. Kunčius
fotografuoja Vilnių.
Apie Algirdą Landsbergį.
Laiškai iš Vilniaus.
Prisimintas A. Tauragis.
Prof. D. Furmonavičiaus
paskaitos Čikagoje.
Pažintinės akimirkos su
Kinijos opera. Leidiniai.

tano Juškos surinktas liaudies
dainas; dar pasirodė Kristijono
Donelaičio raštai, akademiniai
Mikalojaus
Daukšos katekiz
mo ir Postilės leidiniai. Inži
nierius Antanas Macijauskas
1900-aisiais išspausdino pir
mąjį lietuvišką krašto žemėlapį,
o miškininkas Povilas Matu
lionis - 1902 m. sieninį kalen
dorių su lietuviškais žuvų var
dais. Tai buvo tarsi pleištai, su
didžiausiu vargu įkalami į spau
dos draudimo tvirtovės sienas.
Ir net kyšiais ruoštasi papirkti
caro valdininkus, žinant jų ne
pasotinamą godumą pinigams...

/.. s;***-?Ms.
Kristijonas Donelaitis. Iš Mažo
sios Lietuvos enciklopedijos
I
tomo.
Tačiau pagrindinis ir esminis
pasipriešinimas spaudos drau
dimui buvo knygnešystė, nele
galiai ieidžia - it knygas užsie
nyje bei platinant jas Lietuvoje.
Šio sudėtingo ir pavojingo darbo
pradininkas buvo vyskupas Mo
tiejus Valančius. Iš savo lėšų
sudaręs tam tikrą fondą, jis Ma
žojoje Lietuvoje užsakė spaus
dinti savo ir kitų autorių reli
ginius bei pasaulietinius raštus.
Lietuviškosios spaudos juridinis
leidėjas buvo Tilžės katalikų de
kanas Johanas Zabermannas
11815-1900). Vyskupo M. Va
lančiaus slapta paraginti. į
knygų leidybą taip pat įsitraukė
kunigai
Martynas
Sedera
vičius. Antanas Vytartas. Sera
fimas Kušeliauskas ir kt. Apie
60 leidinių savo kaštu išleido
Petras Vileišis. Labai produkty
viai lietuviškos kultūros ba

ruose darbavosi Otono von
Mauderodės, Juliaus Reylenderio. Juliaus Schoenkės spaustu
vės Tilžėje. Viso spaudos drau
dimo metais priskaičiuojama
1830 pavadinimų Lietuvai iš
leistų knygų (lotyniškais raš
menimis, lietuvininkams skirto
sios spausdintos tradiciškai go
tiškais rašmenimis). Itin pak
lausios buvo maldaknygės, ku
rių tiražai siekdavo 20-30
tūkstančių, o leidimai būdavo
pakartojami dešimtimis kartų.
Iš jų kaime ir vaikus skaityti
pamokydavo. Išspausdinta taip
pat apie 80 elementorių, per
100 kalendorių, 130 mokslo
sklaidos knygelių, 280 - groži
nes literatūros. Nuo 1883-ųjų
pradėti leisti ir periodiniai leidi
niai, žadinę politinį tautos są
moningumą. Tai laikraščiai bei
žurnalai Aušra, Varpas, Gar
sas, Žemaičių ir Lietuvos ap
žvalga, Tėvynės sargas ir kiti;
viso 15 periodikos pirmagimių.
JAV lietuviškoji spauda ypač
pasižymėjo mokslo žiniasklaida; toji literatūra irgi pasiekda
vo Lietuvos skaitytoją. Nepra
lenkiamas autorius mokslo popu
liarinimo baruose yra Juozas
Adomaitis-Šernas '1859-1922).
Knygų pirkliams pavyko caro
valdininkus prigauti, išsirūpi
nus leidimą prekiauti ankstes
nių metų, išleistų iki draudimo
įsako, knygomis. Tada Mažosios
Lietuvos spaustuvininkai ant ti
tulinio puslapio nurodydavo
datą iki 1864-ųjų. Arba leidimo
vietą bei spaustuvininką ne
tikrą. Tokie, kiek sufabrikuoti,
leidiniai knygotyrininkų vadi
nami kontrafakciniais. Jais Lie
tuvoje buvo prekiaujama dar
kokį dvidešimtį metų po draudi
mo įsigaliojimo.
Knygnešių slaptieji takai pa
siekdavo atkampiausias Lietu
vos vietoves, keliaudavo kny
gelės „iš Prašų", paslėptos už
antyje, kelionmaišio dugne, po
vežimo pasoste. Knygų platini
mui talkino susikūrusios kaimo
šviesuolių draugijos - Sietynas,
Atgaja, Artojas, Garšviai ir ki
tos. Apie knygnešystės mastą
iškalbingai byloja ir caro žan
darų represijų skaičiai: už
draudžiamų knygų gabenimą ir
platinimą, net laikymą na

muose buvo įkliuvę 2854 žmo
nės, daug jų nubausta ka
lėjimais ir Sibiro tremtimis. O
bausmė galėjo būti ir žandaro
kulka... Vien 1891-1903 m. lai
kotarpiu buvo konfiskuota be
veik ketvirtis milijono knygų,
tačiau tai tesudarė tik keletą
procentų gabenamų iš Prūsų.
Nuostabu, bet būtent per spau
dos draudimo laikotarpį žymiai
išaugo kaimo žmonių raštin
gumas: nuo trečdalio iki bemaž
pusės!

ar filmas! Savo veiklumu J.
Bielinis sukūrė visą knygų pla
tinimo tinklą Aukštaitijoje ir
Šiaurės Lietuvoje. Be to, pats
rašinėdavo į lietuviškąją perio
diką: leido ir savo laikraštėlį
Baltasis erelis. Amžinasis kelei
vis, - eidamas iš gimtojo
Su
ostų kaimo (Biržų rajone) į Lie
tuvių
konferenciją
Vilniuje,
prisėdo po pakelės kryžiumi
pailsėti ir nebepakilo. Tik Kau
ne Vytauto Didžiojo Karo mu
ziejaus sodelyje stovinti J. Zi-

Spaudos draudimas — tai šiurkščiausias
dvasinio genocido aktas, nukreiptas ne
tik prieš lietuvių tautos ekonominę,
socialinę raidą, kultūros sklaidą, bet ir
pačios tautos egzistenciją.
Knygnešio didvyriškumą tur
būt geriausiai įkūnijo Jurgio
Bielinio (1846-1918) veikla.
Tikrai neveltui jis vadintas
knygnešių karaliumi. Tebuvo
baigęs vokiečių pradinę mo
kyklą Rygoje, tačiau kiek nusi
pelnė Lietuvos švietimui! Žan
darų pramintas „Beliaku", gar
sėjo kaip nesugaunamas. Tiesa,
knygnešys .buvo suimtas net
penkis kartus, bet vis suge
bėdavo šaltakraujiškai išsisukti
ar pabėgti: kai kada net baso
mis per sniegą. O kitą kartą
žandarai liepęs pasirinkti: kul
ka ar pluoštas banknotų... Ne
gyvenimas, o nuotykių romanas

karo skulptūra
„Knygnešys"
mums beprimena nuostabiuo
sius J. Bielinio žygius.
Kova prieš spaudos draudimą
ir rusifikaciją ugdė tautos vie
nybę, lietuviškąją
savimonę,
kartu ir ryžtą atgauti valstybin
gumą. Galima tarti, kad knyg
nešių krauju ir kančiomis lietu
vių tauta išpirko teisę į laisvę.
Štai ką mena gegužės 7—ji, - tai
tautos atbudimo pavasaris! Kal
ba, knyga ir dabar yra tautos
gyvasties pagrindas.
Apie knygnešystę pirmasis
1929—šiais plačiau parašė profe
sorius Vaclovas Biržiška. Nuo-

•Juozas Zikaras. „Knygnešys". 1939 m.
seklus šio mūsų istorijos feno
meno tyrinėtojas šiandien yra
akademikas Vytautas Merkys.
Daug gražių darbų, įamžinan
čių knygnešių atminimą, yra
padariusi „Knygnešio" draugija.
J i vienija pagrindinai žmones.
kurių seneliai ar proseneliai

dalyvavo šioje dramatiškoje ko
voje už tautos teisę į šviesą. 100
metų spaudos atgavimo sukak
tis Lietuvoje pažymima įvai
riais renginiais bei proginiais
leidiniais, iš kurių bene reikš
mingiausias bus knygnešių są
vadas.

Lenkija, Vokietija, Prancūzija: trijų literatūrų ryšiai
MYKOLAS DRUNGA
Kas gyvena Vokietijoje ir do
misi literatūra, negali būti ne
girdėjęs Marcei Reich-Ranicki
pavardės. Šis, beveik devintąjį
amžiaus dešimtmetį įpusėjęs,
Lenkijoje gimęs, vokiečių inte
lektualas yra vienas žymiausių
ir labiausiai gerbiamų savo ša
lies literatūros kritikų, vadina
mas netgi Vokietijos „literatū
ros popiežium". Neseniai dien
raštis Welt paskelbė su juo pasi
kalbėjimą, kurio mintimis čia ir
norėčiau pasidalinti.
Savo knygoje Pirma gyventi,
paskui žaisti: apie Lenkijos lite
ratūrą Reich-Ranicki rašė, kad
Lenkija ilgai kentėjo dėl savo
valstybės padalijimų ir laikė
savo rašytojus tautos geriau
siais atstovais. Ar atitinkamų
dalykų nebuvo ir Vokietijoje? klausia vokiečių žurnalistas.
Juk
18-ame ir 19-ame šimt
metyje vokiečiai kentėjo dėl su
siskaldymo į mažas valstybėles,
o dvidešimtojo antroje pusėje dėl pasidalijimo į Rytų ir Va
karų Vokietiją. Ir abiem atve
jais būta rašytojų, iš kurių tau
ta tikėjosi kultūrinės vokiečių
vienybės palaikymo.
J tai Reich-Ranicki atsako,
kad lenkai politiniu atžvilgiu iš
savo rašytojų visada tikėjosi
daug daugiau, nei vokiečiai bet
kada tikėjosi iš Vokietijos rašy
tojų. Lenkija beveik 150 metų
buvo ne tik padalinta, bet tie
siog išsidalinta tarp savo kai
mynių - politiškai ji iš vis neeg
zistavo. Tokioje situacijoje jos
rašytojai tapo patys ryškiausi
tautos atstovai. Nebuvo mi
nistrų, nebuvo prezidentų, ne
buvo karalių. Vieninteliai, ku
rie galėjo išreikšti tautos kan

čias ir viltis, buvo rašytojai.
Todėl lenkai jų didžiausiuosius
- Adomą Mickevičių ir Juliušą
Slovackį - ir palaidojo tarsi
karalius Krokuvos Vavelyje.
Šiems dviems romantikams Len
kuose suteikiamas ypatingas
epitetas - „Viešč", kas maždaug
reiškia „regėtojai".

lengviau atrasti šiltų jausmų
valstybei, su kuria nėra bend
ros sienos. Dėl to tarp lenkų ir
prancūzų nebuvo politinių ne
sutarimų, kokių lenkai turėjo
su vokiečiais ir rusais. Be to, Na
poleonas lenkams daug padarė,
jis ir kariavo su vokiečiais bei
rusais, kas Lenkijoje atnešė

sia vokiečių korespondentas.
Reich-Ranicki atsako, kad ir
šiuo laiku tėra tik vienas len
kas, kuris Vokietijoje žinomas
taip pat gerai, k a i p ir didieji
anglų bei prancūzų romanistai.
Tai Jozef Korzeniovvski. J i s bet;T: rašė savo knygas anglų kalba
vardžiu Joseph Conrad.
Vis dėlto geriausia lenkų lite
ratūros dalis yra lyrika. Tačiau
užsienio lyrika niekur nėra tik
rai populiari - ypač tokia, kuri,
kaip lenkų, labai sunkiai
išverčiama, - baigia savo po
jam daug simpatijų. Reikia
kalbį su Vokietijos dienraščiu
neužmiršti ir to, kad per An
vokiečių literatūros krititrąjį pasaulinį karą išžudyta
Marcel Reich-Ranicki.
penktadalis Lenkijos gyven
Skaitytojas, be abejo, netruks
tojų- daugiausia vokiečių ran
bėti, kad daugelis jo sam
komis.
protavimų apie lenkus ir jų
O kaip su lenkų literatūros literatūrą tinka ir lietuviams
pažinimu Vokietijoje? - klau bei lietuvių literatūrai.

Daugelis samprotavimų apie lenkus
ir jų literatūrą, tinka ir lietuviams
l klausimą, ar tarp Lenkijos
ir Vokietijos rašytojų buvo abi
pusės įtakos, Reich-Ranicki at
sako neigiamai. Tai, ką rašė
lenkų rašytojai, daugumai vo
kiečių buvo „nuoširdžiai ne
svarbu", o lenkų ryšytojams vo
kiečiai irgi buvo neįdomūs,
daug labiau jiems rūpėjo, ką
rašė Prancūzijos rašytojai ir
kas buvo diskutuojama pran
cūzų
literatų
aplinkumoje.
Daugelis lenkų autorių gyveno
Paryžiaus tremtyje - Paryžius
ilgą laiką buvo lenkų kultūros
centru, tuo tarpu Lenkijos žydų
dvasiniai centrai buvo Berlynas
ir Viena. Taip, Lenkijos žydai
noriai skaitė
Feuchwanger,
Werfel, Remark. Wassermann.
Stefan Zvveig. O šiaip jau len
kai dar žinojo Geothe, Schiller,
Heine, bet Hoelderlin, Herder,
Eichendorff ir beveik visas vo
kiečių romantizmas - jiems
nežinomas. Lenkų
rašytojai,
kaip ir skaitytojai, daug mie
liau skaitė prancūzų autorius
nuo Balzako iki Prousto. Vo
kiečių literatūros lenkai nieka
da per daug nemėgo.
I klausimą, kuo paaiškinti
lenkų susižavėjimą prancūzais,
Reich-Ranicki atsako: visada

„Mažosios Lietuvos spaudos leidėjo ir platintojo Rnzio Jagomasto
ir jo šeimos, nužudytos 1941 m., atminimui". Taip byloja antkapis,
skirtas prisiminti viena iškiliausių Mažosios Lietuvos spaudos
leidėju, daug nusipelniusi spaudos draudimo laikais.
fono Gulevičiaus nuotrauka
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Algimantas Kunčius fotografuoja Vilnių
JADVYGA GODUNAVIČ1ENĖ
Lietuvos nacionaliniame mu
ziejuje surengta žinomo Lietu
vos fotomenininko Algimanto
Kunčiaus paroda, pavadinta
„Fotografuota Vilniuje 19631970 m."
Algimantas Kunčius - vienas
iš gausaus Lietuvos fotomeni
ninkų būrio. Gimė 1939 m. Pa
kruojyje. Mokėsi Kaune, vėliau

Humanitarinių ir socialinių mokslų premijos laureatai (iš kairės): prof. J u r g i s Bučas, prof. Vacys
Milius ir prof. Antanas Andrijauskas.
Virginijos Valuckienės nuotrauka.

Humanitarinių mokslų
v
dei
eimanciiukai1

Vilniaus universitete studijavo
teisę, muziką - Pedagoginiame
institute..Vis dėlto pagrindiniu
gyvenimo užsiėmimu pasirinko
fotografiją. Kelis dešimtmečius
dirbo žurnalo Kultūros barai
foto korespondentu, vėliau- va
dovavo Fotografijos meno sekto
riui Lietuvos dailės muziejuje.
Nuo 1970 m. - Lietuvos Foto-

menininkų
sąjungos
narys.
1998 m. už fotografijų ciklą „To
lių vaizdai" suteikta Lietuvos
nacionalinė premija. Išleido fo
tografijų albumus: Senojo Vil
niaus vaizdai,
Ablinga,
Su
sitikimai,
Tolių
vaizdai,
surengė
parodą
Lietuvoje
Rusijoje, Vokietijoje, Prancū
zijoje.
Atidarant parodą „Fotogra
fuota Vilniuje 1963-1970 m."
Lietuvos nacionalinio muzie
jaus direktorė Birutė Kulnytė
pabrėžė, kad to meto fotografi
jos j a u yra istorija. Tai ypač do
mina muziejų, turintį fonduose
nemažai seniausių n u o t r a u k ų ,
bet stokojantį 50-60 metų senu
mo darbų. Šią spragą ir užpildo
A. Kunčiaus fotografijos.

Daug pagyrimų išgirdo A.
Kunčius iš parodą aplankiusių
bičiulių: Fotomenininkų sąjun
gos pirmininko Antano Sut
k a u s , žurnalo Kultūros
barai
redaktoriaus Bronio Savukyno,
filosofo Arvydo Šliogerio kole
gos Stanislovo Žvirgždo, kritiko
Skirmanto Valiulio. O Kovo
11-osios
Nepriklausomybės
Akto Signataras, filosofas rom u a l d a s Ozolas pabrėžė, kad
„Ši paroda pristato tik dalį
kūrybos kelio, kurį nuėjęs me
nininkas yra seniai tapęs lietu
vių fotografijos klasiku, pratę-

ALGIMANTAS A. NAUJOKAITIS
Lietuva tarp pasaulio
civilizacijų
Lietuvos mokslų premijų ko
mitetas paskyrė 2003 metų pre
mijas už reikšmingiausius dar
bus humanitarinių, socialinių,
biomedicinos, fizikos ir techno
logijos mokslų srityse.
Lietuvos Mokslų akademijoje
įteikiant šiuos svarbius Valsty
binius apdovanojimus, Mokslų
premijų komiteto pirmininkas
prof. Kęstutis Makariūnas pa
žymėjo ypač reikšmingus mūsų
mokslininkų darbus humanita
rinių ir socialinių mokslų ba
ruose. Perfrazuodamas mūsų
literatūros klasiko Vaižganto
anuomet ištartą posakį, tuos
darbus K. Makariūnas pavadi
no Lietuvos
humanitarinių
mokslų, kultūrologų deiman
čiukais. Pirmiausia jis turėjo
galvoje Lietuvos kultūros, filo
sofijos ir meno instituto sky
riaus vadovo prof. Antano An
drijausko premijuotų
darbų
ciklą Lyginamieji kultūros, fi
losofijos, estetikos ir meno tyri
mai.
- Jie šiuolaikiški, originalūs
lietuviškos humanistikos požiū
riu. Savo reikšme ir svarbumu
ypač pasižymi du fundamen
talūs veikalai: Lyginamoji civi
lizacijos idėjų, istorija bei Tradi
cinė japonų estetika ir menas.
Šie darbai įveda daug naujų,
Rytų kultūrose įsišaknijusių
idėjų, teorijų, principų ir vardų,
premijų įteikimo iškilmėse
pažymėjo Mokslų akademijos
Humanitarinių
ir socialinių
mokslų sekcijos pirmininkas
prof. Domas Kaunas, pridurda
mas, kad laureatas savo dar
buose įtikinamai įrodė šiuolai
kinės postmodernistinės lygina
mosios metodologijos privalu
mus, jos perspektyvas Lietuvos
moksle. Šia prof. A. Andrijaus
ko išpuoselėta metodologija jau
naudojasi
nemažai
mūsų
mokslininkų, jos pagrindu for
muojama originali ir perspekty
vi tyrimų kryptis bei mokykla,
dominanti ir pasaulinio mokslo
sluoksnius. Pakanka pasakyti,
kad prof. A. Andrijausko veika
las Tradicinė japonų estetika ir
menas pažymėtas „Japan Fundation" nominacija. Vis dėlto gi
liausią vagą prof. A. Andrijaus
kas išarė Lietuvoje. Jo pastan
gomis Kultūros, filosofijos ir
meno institute dar 1993 m.
buvo įkurta probleminė orienta
listinių ir lyginamųjų studijų
grupė, netrukus virtusi pagrin
diniu šios srities mokslinių ty
rimų centru.

Pastaraisiais metais šiuolai
kinių postmodernistinių lygi
namųjų
(komperatyvistinių)
studijų įvaizdis, jų reikšmė Lie
tuvoje labai išaugo. Dabar šios
metodologijos principai aktyviai
skverbiasi į lietuviškuosius hu
manitarinius mokslus. Jie ypač
populiarūs jaunojoje mokslinin
kų kartoje, kuri jautriai reaguo
ja įvairių civilizacijų kultūros
vertybių ir simbolių sąveikos
reiškinius. Minėto skyriaus dar
buotojų pastangomis imta reng
ti skirtingų Rytų ir Vakarų
kultūros sąveikos problemoms
nagrinėti mokslines konferenci
jas, pradėta leisti solidus tęsti
nis leidinys Rytai - Vakarai:
komparatyvistinės studijos, taip
pat monografijų serija Bibliotheca orientalia et comparativa.
Prof. A. Andrijausko ir jo mo
kinių
plėtojama
šiuolaikinė
postmodernistinė lyginamoji me
todologija istoriškai siejasi su
tradiciniu lyginamuoju metodu,
tačiau ji jau aprėpia kitokį,
posteurocentriame maste ryš
kėjantį, daugiamatį tarpdiscip
lininių studijų lauką, kuriame
iškyla naujos kompleksinių ty
rinėjimų strategijos, metateorijos (teorijos, kurių objektas yra
kitos teorijos), o taip pat meto
dologinės prieigos, siejančios
įvairiose civilizacijose ir kultū
rose išsikristalizavusius mąs
tymo, kūrybos bei tikrovės su
vokimo tipus.
Komparatyvistiniai, šiuolai
kine postmodernistine lygina
mąja metodologija paremti ty
rinėjimai ypač aktualūs šian
dieniniam pasauliui atsiverian
čiai, į Europos Sąjungą įsijun
giančiai Lietuvai, nes padeda
įveikti daugelį
dešimtmečių
viešpatavusius mąstymo stereo
tipus, pačiame civilizacijų rai
dos ir sąveikų horizonte skatina
galvoti apie Lietuvos kultūros
vietą pasaulinės kultūros er
dvėje, įžvelgti tautines ir pasau
lio kultūrų vertybių hierarchi
jas, jų kaitos pobūdį bei orien
tyrus.
Pasak mokslo premijos lau
reato prof. A. Andrijausko, ly
gindami kitas kategorijų ir ver
tybių sistemas su savąja, įgy
jame galimybę išskirti esminius
savosios kultūros dėmenis bei
ypatybes, su kuriomis esame
susigyvenę ir todėl jų lyg ir ne
matome. Komperatyvistinės stu
dijos ypač svarbios daugiatautinės Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės kultūrinio pali
kimo tyrinėjimams, kadangi
tuometinė jos kultūra skleidėsi
glaudžioje sąveikoje su greti-

mose šalyse vykusiais kultūros
reiškiniais.
Su nauja įžvalga prof. A. An
drijauskas nagrinėja ir šiandie
ninės Lietuvos kultūros bei
meno reiškinius. Savo darbuose
nagrinėdamas Rytų kultūros
(orientalizmo) įtakas bei sąsa
jas mūsų šiandieniniame mene,
jis nurodo, jog žinomas mūsų
dailininkas A. Švėgžda, rašytoja
J. Ivanauskaitė, fotomeninin
kas ir keliautojas P. Normantas
yra daug sudėtingesnės bei
reikšmingesnės nepriklausomy
bę atkūrusios Lietuvos asme
nybės, negu mes įsivaizdavome.
Pasak profesoriaus, tai auten
tiški menininkai. Jų sugebėji
mas įveikti europietiškąjį egocentrizmą, platus požiūris į pa
saulį, orientalistinės įtakos pa
dėjo šiems menininkams išsiva
duoti iš lietuviško provincialu
mo, nevisavertiškumo
kom
pleksų. Šie ir jiems artimi meni
ninkai lietuviškajam mentali
tetui (intelektui) atveria naujas
vertybines orientacijas bei pa
žinimo erdves.
Etninės kultūros lobiai
Humanitarinių ir Socialinių
mokslų srityse mokslo premija
už darbų ciklą „Lietuvos et
ninės
kultūros
tyrinėjimai
(1956-2002 m.)" įteikta Lietu
vos istorijos instituto moksli
niam bendradarbiui prof. Va
ciui Miliui. Savo darbuose jis
nuodugniai tyrinėjo ir atskleidė
mūsų
materialinės kultūros
nepažintus klodus. Tai ypač
ryškiai atsispindi jo studijose
apie Lietuvos Valstiečių maistą
ir apyvokos daiktus 19 a. ir 20
a. pradžioje, apie to laikotarpio
javų nuė '-^io ir kūlimo įran
kius, medžio apdirbimo amati
ninkus. Jis taip pat ištyrinėjo
Žemaitijos malūnus.
Šis žymus etnologas taip pat
daug nuveikė lietuvių etninės
kultūros istoriografijoje, atsk
leisdamas iki tol visai netyrinė
tus barus, tarp jų - apie Vakarų
Lietuvos gyventojus (lietuv
ninkus) ir jų papročius. Dideli
šio laureato nuopelnai biblio
grafijos srityje. Čia svarbiau
sias jo darbas - Lietuvių etnolo
gijos
bibliografija,
apimanti
įvairiuose kraštuose ir įvairio
mis kalbomis nuo 17 a. paskelb
tas knygas ir mokslinius straips
nius.
- Nuoseklūs ir kryptingi pro
fesoriaus Miliaus tyrimai leido
pasiekti išskirtinių mokslinių
apibendrinimų įprasminant 20
amžiaus lietuvių etninės kultū-

Kokį Vilnių ir jo žmones
p r i m e n a fotomenininkas šioje
parodoje? Pirmiausia, ramų,
gyvenantį tarytum savą atskirą
gyvenimą, kuriame svarbiausia
tai, kas amžina, išliekama, at
sispindi žmonių veiduose, ar
chitektūros didybėje ir skurde.
Fotografas tarytum laikas eina
per miestą, įamžindamas tai,
kas gali išnykti, ką b ū t i n a sau
goti. Antai, miesto čiuožykloje
pilna jaunimo, čia p a t Neris.
Dabar toje vietoje stovi Seimo
r ū m a i . Nustebęs vaiko veidas parduotuvės lange sovietinių
laikų nedidelė kalėdinė eglutė
u ž d r a u s t u metu - gruodžio
24—ąją. Tada sovietų valdžia
drausdavo eglutes puošti iki
Kalėdų. Nedidelės parduotuvės
moterų drąsa - savotiškas pro
t e s t a s irgi vertas likti istorijoje,
kaip ir daugelis šioje parodoje
matomų reiškinių.

susiu geriausias mūsų fotogra
fijos tradicijas ir pagilinusiu
lietuviškąją savivoką."
Apie parodą paskelbta spau
doje daug spaudos straipsnių.
Respublikos korespondentė Au
dronė Jablonskienė pokalbyje
su autoriumi klausia, - kas jį
pastūmėjo į fotografiją?" - Gal
vaikystės draugo nuotrauka...
Jis nufotografavo namą vidudi
enį, šviečiant saulei, su kon
trastingais langų šešėliais. Pa
jutau tokį amžinybės dvelksmą!
Spragtelėjai mygtuką - gali už
rašyti dieną, valandą, minutę niekada niekas nepasikartos.
Amžinybės antspaudas. Impo
navo ir galimybė kurti vienam,
reikštis individualiai, - atsakė
fotomenininkas.
Lietuvos žinių, žurnalistė, ki
no dokumentininke Liucija Armonaitė teigia, kad „iš visų au
toriaus darbų spinduliuoja mei
lė Vilniaus senamiesčiui ir jo
gyventojams. Nuotraukos daug
pasako ir apie patį fotografą, jo
savitą žvilgsnį į kasdieninius
dalykus... Tos nuotraukos uni
kalios, jų su jokio kito auto
riaus
darbais
nesupainiosi.
Kunčiaus miestas tiesiog gyve
na..."
Pats Algimantas Kunčius pri
pažįsta, kad jo kūryba labai autobiografiška. „Nuotraukos - tai
to meto mano gyvenimo ir dar
bo maršrutai, gatvės, kuriose
gyvenau, kelias, kuriuo kas
dieną vaikščiojau į darbą".

Amb. Ugnės Karvelis
biblioteka — Vytauto
Didžiojo universitetui
Verbų sekmadienis prie Aušros Vartų Vilniuje 1968 m. Algimanto
Kunčiaus nuotrauka.

ros raidos ir brandos pasieki tuvos miestų ir kaimo kultū
mus bei sulaukti jų svarbos pri rologiniai tyrimai", atlikti per
pažinimo Europos etnografų pastaruosius du dešimtmečius.
bendruomenėje, - apibūdinda Šiuose tyrimuose vyrauja mūsų
mas dr. V. Miliaus ilgamečius kraštovaizdžio ir kultūros pa
darbus pasakė Lietuvos Mokslų veldo problematika.
akademijos Humanitarinių ir
Prof. J. Bučo teorinės įžvalgos
socialinių mokslų sekcijos vado panaudotos kuriant ir tobuli
vas prof. D. Kaunas. - Profeso nant valstybės saugomų terito
riaus Miliaus darbai suformavo rijų sistemą, rengiant nekilno
požiūrį į lietuvių agrarinės, ma jamųjų kultūros vertybių įsta
terialinės ir dvasinės Kultūros tymus, daugelį įvairaus lygio
savitumus, parodė jos svarbą kultūros paveldo apsaugos stra
lietuvių gyvensenoje ir su ja sie teginius planus. Pagal J. Bučo
jamų papročių bei tradicijų sa atliktų tyrimų rezultatus, be
viraiškoje.
kita ko, Kuršių nerija įrašyta į
Laureato studijos perašytos Pasaulio paveldo vertybių są
aukštu moksliniu lygiu, jose pa rašą, įsteigtas Nemuno ir Nevė
naudota turtinga archyvinė me žio santakos. Paparčių istorinis
džiaga ir paties autoriaus su - archeologinis draustinis. Už
kaupti aplinkos stebėjimų duo svarbiausius darbus gamtos ir
menys. Prof. V. Milius - ne ka kultūros paveldo apsaugos ir
binetų mokslininkas. Jo darbo kraštotvarkos srityse bei Kur
laboratorija - visa Lietuva. šių nerijos nacionalinio parko ir
Rengdamas studijas, jis dalyva šio unikalaus, vaizdingo gamtos
vo šimtuose ekspedicijų, tvarkė kampelio generalinio plano pa
ir sistemino surinktą medžiagą, rengimą 1995 m. prof. J. Bučas
kūrė vertinimo kriterijus. Beje, apdovanotas Prezidento Valdo
rengdamas savo studijas, V. Adamkaus premija ir diplomu,
Milius rėmėsi žymaus išeivijos o taip pat Didžiojo kunigaikščio
tautosakininko J. Balio, archi Gedimino ordinu.
tekto J. Gimbuto darbais, ben
Mokslų akademijos Humani
dradarbiavo su Punsko krašto tarinių ir socialinių mokslų sek
lietuvių kultūrininku J. Vaina.
cijos vadovo prof. D. Kauno nuo
mone, šis mokslininkas savo
Už tėvynės grožį
darbuose iš tiesų sugeba derinti
Kultūrinio paveldo specialis originalumą ir praktinę naudą,
tui, Kauno Technologijos uni diegti šiuolaikišką supratimą
versiteto Architektūros ir kraš apie paveldosaugos ir krašto
totvarkos katedros vedėjui prof. tyros integraciją, kultūrinio pa
Jurgiui Bučui mokslo premijos veldo, ekonominės bei erdvinės
laurai teko už darbų ciklą „Lie plėtros harmoningą sąveiką.

Praėjusį pavasarį Lietuvių
išeivijos institutas, tarpinin
kaujant dabartinei atstovei prie
UNESCO
ambasadorei
Inai
Marčiulionytei, pasipildė dide
liu ir turtingu kitos ilgametės
Lietuvos ambasadorės Ugnės
Karvelis archyvu ir biblioteka
iš Prancūzijos, š i kolekcija at
skleidžia U. Karvelis kaip valstybininkės, diplomatės, lietuvių
kultūros propaguotojos ir ra
šytojos asmenybę, jos ypatingą
dėmesį lietuviškai
kultūrai,
menui, pačiai kūrybai. Lietuvių
išeivijos institute saugomame
archyve galima aptikti doku
mentų bei susirašinėjimo me
džiagos, taip pat asmeninių
nuotraukų, skaidrių ir pačios

U. Karvelis literatūrinių rank
raščių.
Ajnbasadorės Ugnės Karvelis
asmeninė biblioteka, kurioje
gausu knygų įvairiomis pasau
lio kalbomis, praturtino Vytau
to Didžiojo universiteto biblio
tekos fondus. Didžiąją kolek
cijos dalį užima jos vyro, talen
tingo argentiniečių rašytojo Julio Cotazar kūriniai, kuriuos
pateikiame susipažinimui.
Ambasadorei dovanotos auto
rių autografuotos knygos ir jos
pačios vertimai atskleidžia pla
čias Ugnės Karvelis veiklos sri
tis.
J a n i n a Masalskienė
VDU bibliotekos direktorė
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Apie Algirdą Landsbergį

ŠEŠTADIENINIS

PRIEDAS

įskai is

Vilniaus

Kelero^
RIMVYDAS ŠILBAJORIS

nis simbolis yra partizanų vado
Antano kadaise darytos skulp
Mudu su Algirdu Landsber tūros, sukaupiančios savyje tai,
giu iš tiesų retai susitikdavome, kas yra svajonė, meilė, civiliza
mažai bendravome, bet manyje cija, žmogaus vertė. Jų atitik
pasiliko toks jausmas, nelyg menys yra dar keli gyvi likę jo
mes visuomet buvome šalia vie būrio partizanai, kurių akys yra
nas kito, jautėme, mąstėme kar kaip tų skulptūrų akmeninės
tu. Gal tai ir yra vienas iš po akys. Antras atitikmuo — prie
žymių, skiriančių
draugyste penkių stulpų miesto aikštėje
nuo šiaip plepios pažinties. Gal pririšti negyvi partizanai, tar
vojau, mes tarytum kartu ne tum irgi galutinio pralaimėjimo
šėme viduj ką tai brangaus, ne statulos. Praradimo kreivės ga
pasiekiamo, neišmainomo. Kas le yra Tardytojas, irgi kažji, ta našta, kaip ją aprašyti? kuomet buvęs svajotojas, mąs
Turbūt geriausia būtų pažvelgti tęs apie žmonijos laimę, dėl to
į kai kuriuos jo kūrinius, ku įtikėjęs į komunizmą. Toj že
riuose tas brangus daiktas at myn einančioj kreivėj. Tardyto
siskleidžia kaip užslėptas žie jas, kaip ir Kelionės Weissas,
das. Arba geriau, kaip įvairūs praranda savo svajonę, praran
žiedai, skirtingi ir visvien pa da ir savo žmogiškumą. Anta
našūs.
nas su partizanais žūva nelygioj
kovoj.
Bet galbūt kaip tik dėl to
Žodis „žiedai" gal kiek per
kažkas
degančiai brangaus juose
daug „poetiškas", net sentimen
ir
toliau
žėri, ilgesio neišsipil
talus. Geriau būtų kalbėti apie
džiusia,
bet
negęstančia viltim.
simboliškus įvykius, situacijas,
žmones ar daiktus, glūdinčius
Didelė
dalis
Landsbergio
kūrinio gilumoj ir išreiškiančius tekstų būna įrėminti tarp vieš
tą nepasiekiamo gėrio ilgesį.
pataujančio blogio ir nemirš
Štai romane Kelionė simboliš tančio gėrio ilgesio, bet taip,
kas minties vainikas, yra Fra kad to blogio atstovai irgi savyAngelico paveiksle ratu suklupę ja jaučia kažkada buvusią, da
angelai. Jų nuostabios spalvos, bar užgesusią šviesą, kuri jų
jų harmonija ir rimtis gaubia širdies tamsoj vis tiek dar
dangiško jų buvimo mistišką spingsi, kaip išblėsę pelenai.
tarpusavio pokalbį. Toji vizija ir Kelionė ir Stulpai yra drama
suteikia turinį, ir prasmę konk tiško ir tragiško pobūdžio veika
rečioj Antrojo pasaulinio karo lai, bet panašią situaciją ran
aplinkoj, ginklų fabrike dirban dame ir jo su šypsena gimu
tiems ir kankinamiems užsie siuose tekstuose.
niečiams, nes iš jų kiekvienas
Meilės mokykloje Bangžuvėtampa atpažįstamas, kaip vieno nas, spekuliantas,
vulgarus
tų angelų galimybė. O centre - stačiokas, Amerikoj jau versli
vokietis meistras, nelaimingas ninkas, irgi turi viziją įkurti
ir ciniškas; juo žiauresnis jo su meilės mokyklą ir tuo visą žmo
darbininkais elgesys, tuo karš niją padaryti laiminga. Tiesa,
čiau jis trokšta dalintis savo sie toji vizija prasidėjo seniai, dar
los dangišku pokalbiu su tais Balbieriškyje, iš jo didelio troš
angelais. Deja, ne su tais žmo kulio valgyti kiek tik nori sil
nėmis, ir tai kaip tik ir padaro kių, ir pasibaigia visų jo verslų
jo svajonę nepasiekiamą. Iš čia ir visos mokyklos susmukimu,
išplaukia Landsbergio perso ir bejėgiška vienatve. Jo padė
nažų ir jų būklės gili bei skaudi jėjas. Gabrielius, taigi, jo ange
ironija.
las, turi išgyventi visų savo sva
jonių
pražūtį, bet paskutiniai jo
Pagarsėjusioj dramoj Penki
žodžiai
išsako tą laimės, meilės
stulpai turgaus aikštėje centri

Kova su vėjo malūnais
kartais savaime yra vertybė

Algirdas Landsbergis.
ir gėrio viziją, kurią jis savyje
visada nešiojo: „Ir tada atsivers
slėnis, tūkstantmečių medžių
ošimas, angelų sparnų šlamė
jimas ir žodžiai - tokie tyri,
kaip naujagimės bitės gintare".
Taigi, mirtis yra tyra amžiny
bė, nemirties forma. Žinoma,
Gabrielius ten niekad nenueis.
Arba (ta pati kelionė) niekur ki
tur nenueis.
Malonu, skaitant Landsbergį,
pasmaguriauti -jo elegantišku
""gudrios šypsenos sąmojum, su
kažkokio liūdno žinojimo prie
maiša, džiugu nustebti staiga
prasiveržusiais gilios poezijos
įvaizdžiais, graudu jo raštuose
matyti tiek daug lyriškos nevil
ties ir meilės. Bet, kada meilė
atperka neviltį, jo kūryboje pa
matome ano didžiojo Atpirkimo
mažą, žmogišką, savaip žėrintį
paveikslą.

Šiais visuotiniausių laisvių
laikais, beveik neišeidamas iš
namų (jei, žinoma, turi internetą ar bent jau telefoną), gali
surasti būdą, kaip įsigyti bet
kokią knygą. Ji pasieks tave
paštu ar per kurjerį, jeigu j a u
jos taip ūmai prisireiks, o kelti
koją iš namų nebus nei laiko,
nei ūpo. J u k gali pasitaikyti
kam nors, ir nebūtinai garbiam
profesoriui, tokia situacija, su
tikite. Tačiau gerai, t i n k a m a i
parengtam žodynui ar enciklo
pedijai įsigyti tokia s k u b a ne
tiktų. Mat galite gauti visišką,
niekalą, kurio pastaruoju metu
nesibodi leisti nereta leidykla
ar leidyklėlė, o jų, priminsiu
bent jau registruotų, Lietuvoje
apie 600. Tokių nekokybiškų
žodynų, žinynų ir p a n a š i ų in
formacinių leidinių g a u s u , ir
turbūt būtų pakankamai donki
chotiška kovoti su kiekvienu
konkrečiu atveju. Akivaizdžių
pavyzdžių toli ieškoti netenka;
1998 m. „Šviesos" leidykla
išleido Gintaro Šileikio ir Albi
no Visockio knygą Lietuvos isto
rijos datos, įvykiai, faktai, as
menybės (nuo I amžiaus
iki
1795 metų), kurioje netikslumų
gali surasti kone kiekviename
puslapyje. Įtraukti kai kurie se
niai atmesti legendinės istorijos
faktai pagal Stryjkowskį, že
mės drebėjimai, t a r i a m a i įvykę
Lietuvoje 1091 ir kt. metais (čia
be abejonės pasinaudota kitu,
dar žemesnio lygio, žinynu,
skirtu neįprastiems
gamtos
reiškiniams), sumaišytos datos,
pvz., 1012 m. įrašytas žygis
rusų prieš jotvingius iš tiesų
įvyko 1112 m., o 1113 m.
įrašytas kažkoks, šaltiniuose
nežinomas, žygis prieš Lietuvą
ir t.t., ir pan. Nė kiek negeres-

jera — kūrybiškai perkelta iš
Prancūzijos. Aišku, tai sakytina
tik apie režisūrą, scenografiją,
tik ne apie muzikinę dalį, nes
čia karaliauja spektaklio mu
zikinis vadovas G i n t a r a s Rin
kevičius.
Pastatymo grupėje darbavosi
režisierės kolegos: dailininkė
Alison Chitty, šviesų dailinin
kas Riek Fisher iš Didžiosios
Britanijos, režisierius, atlikęs pa
grindinį spektaklio perkėlimo į
Vilniaus teatrą darbą, Stephen
Taylor. Chorą paruošė teatro
vyriausiasis chorvedys Česlo
vas Radžiūnas, pelnęs už šį
triūsą daug gerų žodžių ir pa
gyrimų.
Pagrindinius vaidmenis ruo
šė Sandra Janušaitė ir Sigutė
Stonytė (Zenta), Vytautas Juozapaitis, Eugenijus Vasilevskis
ir Gintaras Liaugminas (Olan
das), Egidijus Dauskurdis ir
Vladimiras Prudnikovas (DaR. Wagner „Skrajojantis olandas" premjera.
Michailo Raškovskio (Elta) nuotrauka.
landas), Viktor Aleškov ir Vy
tautas Kurnickas (Erikas), Lai
ma Jonutytė ir Ligita Račkaus
kaitė (Mari), Audrius Rubežius
ir Bronius Tamašauskas (Vairi
ninkas). Į premjerą buvo pak
JADVYGA GODUNAVIČIENĖ
viesta žinomų Europos šalių
Lietuvos nacionalinis operos su savo steigėju, meno vadovu gelyje pasaulio šalių (JAV, Pran dainininkų. Žentą dainavo Ja
ir baleto teatras pakvietė žiū ir dirigentu Gintaru Rinkevi cūzijoje, Rusijoje, Anglijoje). Daž ne Ohmes iš JAV, o Olandą vo
rovus į paskutinę šio sezono čiumi. Režisierius - dabar pa niausiai - didžiuosiuose teat kietis Johannes von Duisburg.
Premjera pelnė publikos ir
premjerą - Richard Wagner saulinio garso menininkas Os ruose, bet, kaip pati sako, ne
kritikų
simpatijas už pastatymo
operą „Skrajojantis olandas". karas Koršunovas.
vengia ir mažesnių, turinčių
darną,
nepaprastai
įdomų diri
Šis garsiojo kompozitoriaus vei
Dabartinę premjerą parengė geras trupes, tradicijas, nesi
gento
požiūrį
į
j
a
m
artimą R.
kalas Lietuvoje rodytas ne kar tarptautinė kūrėjų grupė. Nesi baiminančių naujovių. Toks jai
tą. 1978 m. jį statė režisierius keičia tik pagrindinis žmogus - pasirodęs Vilniaus teatras. Su Wagner muziką, už režisierės
Ude Nissen ir Amerikos lietu maestro Gintaras Rinkevičius. dominęs kūrybiškai dirbantis, pavykusias pastangas „paversti
viams gerai žinomas vilnietis Režisierė amerikietė Francesca šiuolaikiškas jo vadovas Gin spektaklį kvapą gniaužiančiu
dirigentas Vytautas Viržonis. Žambelio, gyvenanti tiek savo tautas Kėvišas bei veikalas, reginiu" (kritikas Edmundas
1995 m. operą ruošė Lietuvos šalyje, tiek ir Didžiojoje Brita kurį puikiai žino, nes statė Bor Gedgaudas), už šviesų stebuk
valstybinis simfoninis orkestras nijoje, o spektaklius stato dau do teatre. Taigi, vilniškė prem lus ir daug ką kita.

„Skrajojantį olandą" režisavo amerikietė

nis Editos Tarasovaitės pareng
tas Norvegų - lietuvių
kalbų
žodynėlis (išleido „UAB Rodik
lis"). Šio žodynėlio kaina iš tie
sų gana didelė - 30 Lt (žo
dynėlis (nedidelio formato, plo
nais viršeliais, apie 320 pusi.,
nurodytas tiražas - 900 egz.).
Blogiausia tai, kad tuose 320
puslapių, pasak skandinavistikos ekspertų, yra per 200 verti
mo ir rašybos klaidų.
Žinoma, galima būtų nekreip
ti dėmesio į niekinius leidi
nius, tačiau gaila, kad visuo
menė, o ypač jaunimas, yra
klaidinamas. Tokiu atveju gal
voji - o kas gi gina tą kvaili
namą skaitytoją — vartotoją?
Taip, žinoma, kitus vartotojus
gina įvairios tarybos ir komisi
jos, yra reguliuojama reklama,
veikia tam tikrų produktų kon
trolės tarnybos. Dėl to, kad kai
kurių produktų kokybę sunku
ar nelabai realu patikrinti, jų
neįsigijus ir nepanaudojus. O
tai reiškia, kad išsyk patiriate
žalą. Kaip vartotojas, visada
būsite prasčiau
informuotas
apie prekės kokybę, nei gamin
tojas/pardavėjas, dėl to valstybė
ir reguliuoja rinką. Tačiau lei
dybos pasaulyje ta valstybės
r a n k a nepernelyg juntama, o
rinkodaros tyrimai rodo, kad ir
patys skaitytojai itin retai krei
pia dėmesį į leidėją, jiems
žymiai labiau imponuoja auto
riai, pavadinimai, viršelis ar
anotacijos.

Vilniuje žydi kaštonai.
daiktą, tiesa? O jis, tarp kita
ko, ir toliau platinamas. Galite
pasiekti ne tik, kad jums būtų
grąžinti pinigai už prekę, bet ir
kad prekė būtų iš viso išimta iš
apyvartos. Neslėpsiu: procesas

bus sudėtingas, atimantis daug
laiko ir nervų, tačiau kaip tik
čia ir verta prisiminti šaunųjį
Don Kichotą. Kova su vėjo
malūnais kartais savaime yra
vertybė.

Adeodatas Tauragis
1938.08.30 Šiauliuose — 2004.04.08 Vilniuje
VACLOVAS JUODPUSIS

Tad ką daryti, jei įsigijote
neabejotinai prastai parengtą
žodyną, žinyną ar kokį kitą
panašų leidinį? Tokiu atveju
patartina kreiptis į Vartotojų
teisių gynimo tarybą. J u k
įsigijo
aiškiai
nekokybišką

Lietuvos muzikinė kultūra
prieš pat Velykų šventes patyrė
didžiulę netektį - mirė neeili
nio darbštumo, pareigingumo ir
sąžiningumo muzikologas, Lie
tuvos kompozitorių sąjungos na
rys, lietuviškosios Muzikos en
ciklopedijos mokslinės redakci
nės tarybos narys, Lietuvos mu
Teatro generalinis direkto zikos akademijos docentas Adeo
rius Gintautas Kėvišas spaudos datas Tauragis. Galima sakyti,
konferencijoje sakė, kad džiau kad tokio nepaprastai plačios
giasi, jog pavyko privilioti tokią erudicijos muziko, kuriam la
garsią pasaulyje režisierę ir ją biausiai už viską rūpėjo lietu
sudominti. Tokie dalykai pade vių muzikinės kultūros reika
da teatro populiarumui, jo tarp lai, dabar labai dažnai pasiges
tautiniam garsui, o pati Fran kiekvienos muzikinės įstaigos
cesca Žambelio priminė, kad jos darbuotojai. Jis dosniai dalino
apsisprendimą be kita ko lėmė savo žinias kiekvienam, k a m to
draugystė su Didžiojoje Britani reikėjo. O reikėjo daug kam. Ir
joje gyvenančia ir dirbančia redakcijoms, ir konkursus ren
bičiule režisiere Dalia Ibel- giančioms organizacijoms, ir
hauptaite, vis neduodavusia ra Lietuvos muzikų rėmimo fon
mybės ir kartojusia, kad turėtų dui, o ir pačiai Lietuvos Muzi
pastatyti spektaklį
Vilniuje. kos akademijai, kurios bibliote
„Atvažiavau ir nenusivyliau", - ka ir fonoteka labai praturtėjo
sakė režisierė Žambelio, dar jo dėka. Apie keturis dešimt
pagyrusi ir teatro trupę, ir mū mečius darbuodamasis
šioje
sų miestą. Paklausta, kokią pa aukštojoje muzikos mokykloje,
grindinę operos mintį stengėsi jis iš savo akiračio neišleido nei
išryškinti, nedvejodama pasakė vieno muzikinio leidinio ar mu
- apsėdimą. Ir iš tiesų ši mintis zikos įrašo, savo komandiruo
pakeliama į aukščiausią lyg čių į užsienio šalis skirtas lėšas
menį. J u k ir muzikoje, jos siau sunaudodamas kaip tik tokių
tulyje ryškiausia užkeikto am knygų ar muzikos įrašų įsi
žinai bastytis jūromis jūreivio, gijimui, kad jais vėliau galėtų
išganingos meilės, skausmingos naudotis kiekvienas muzikinei
karjerai pasišventęs jaunuolis.
tragedijos motyvai.
Visapusiškai praturtėjęs, jis
sugrįžo ir iš Čikagos, kur te
nykščiame J. Žilevičiaus ir J.
Kreivėno lietuvių muzikologijos
archyve išvydo tai, ko pats Lie
tuvoje neįsivaizdavo. Atmintin
įsirėžė ir susitikimai su veik
liaisiais tautiečiais, kurių ne
viena pavarde buvo girdėta ar
iš įvairių rašinių pažįstama.
Gal todėl ir 2000-ųjų metų pa
baigoje aktyviai dalyvavo, Sta
Pabuvusi Lietuvoje keletą sio Vainiūno namuose prista
dienų, režisierė išskubėjo, nes tant O. Mikulskienės Čiur
dienoraščio
jos laukia pastatymai Vašing lionio ansamblio
tone, Dalias, Australijos teat pirmąją knygą, kuri aprėpė
1940-1949 metus. O kaip pras
ruose.

Režisierė neigia tai, kad spek
taklis Vilniuje esąs tik Bordo
operos atkartojimas - perkėli
mas. Anot jos, nieko negalima
imti ir paprasčiausiai perkelti
iš vienos scenos į kitą. Pavyz
džiui, Bordo teatras senas - 18
amžiaus, tad ir opera pritaiko
ma tam laikui, o Vilniaus teat
ras šiuolaikinis, reikalaujantis
visai kitokio požiūrio.

Eltos nuotrauka.

mingai jo žodis skambėjo Vil
niaus Šv. Jonų bažnyčioje Lie
tuvos muzikų rėmimo fondo
rengiamų „Alma rnater musicalis" ciklo vakaruose. Ir jis pats
žavėjosi, kad čia pilnutėlė baž
nyčia susirinkdavo tų, kurie
norėdavo klausytis jo komen
tuojamos muzikos ar prista
tomų atlikėjų. Ir paskutinis jo
vestas vakaras šioje šventovėje,
skirtas Balio Dvariono gimimo
100-osioms metinėms, užbaigė
ne tik minėto ciklo vienuo
liktąjį 2003-2004 metų sezoną,
ir šią jo prasmingą veiklos
sferą. Tai buvo 46—ašis pirma
dieniais (mokslo metų kiekvie
no mėnesio pirmąjį pirmadie
nį), septynerius metus jo vestas
„Alma mater musicalis" koncer
tas Šv. Jonų bažnyčioje, deja,
paskutinis. Iš čia j a u šeštadienį
jis buvo palydėtas į Vilniaus
Saltoniškių kapines, kur jo
kapą užklojo didžiulis kalnas
pagarbą ir padėką išreiškusių
vainikų, gėlių. Ir išlydėti jo su
sirinko daugybė žmonių, tų, ku
rie vertino jį kaip žmogų, puikų
muzikos specialistą, kurie ir
ateityje naudosis jo darbais,
aprėpti kuriuos yra labai ne
lengva.
Tai ir knygos, ir straipsniai,
ir radijo bei televizijos laidos, ir
parengti bei redaguoti įvairūs
leidinėliai, ir vestų koncertų
konspektai, ir įvairių darbų re
cenzijos, ir muzikos kūrinių
anotacijos, ir lietuviškos muzi
kinės terminijos norminimas, ir
kolegų darbų redagavimas, ir...
Tai darė šis vienas žmogus muzikologas Adeodatas Taura
gis, kuris buvo vertas ne tik
profesoriaus, bet galbūt ir aka
demiko vardo. Bet ne tai jam
rūpėjo. Svarbiausia jam buvo
muzikos žinios. Ir šioje srityje
jis buvo nepralenkiamas. Ne
pralenkiamas ir doras muzikas,
dažnar neturėjęs laiko pa
sirūpinti savimi. Deja, tai ir pa
greitino jo ankstyvą išėjimą.
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— Ką padarysi, jei iš mano
kišenės kyšo žagrė...
Iš tiesų, kone visas R. Šileikos
gyvenimas prabėgo kaime. Jis
gimė Ukmergės rajono Atkočių
kaime, dirbo fotografu Kupiš
kio, Jonavos, Radviliškio spau
doje. Tik prieš keletą metų ap
sistojo Vilniuje.
Beje, R. Šileika fotoaparato
nemetė. J o knygą puošia paties
darytos nuotraukos, pasižymin
čios susimąstymu, kartais taik
lia ironija. Beje, tos nuotraukos
darytos atvirlaiškio forma —
išimk iš knygos ir siųsk atvir
laiškį į savo kaimą.
Autoriui sutikus iš jo naujos
knygos spausdiname pluoštelį
miniatiūrų.
A l g i m a n t a s A. N a u j o k a i t i s

Prof. D. Furmonavičiaus
paskaitos Čikagoje
PLB Lituanistikos katedros
Balandžio 20 d. prof. Furmo
Illinois universitete Čikagoje ir navičius paskaitą apie KoeAmerikos
Lietuvių
tarybos ningsberg-Karaliaučių gausiai
(ALT) pastangomis balandžio susirinkusiai auditorijai skaitė
19-20 d. Čikagoje lankėsi prof. Illinois universitete Čikagoje.
Darius Furmonavičius iš Brad- Ši paskaita buvo skirta isto
ford universiteto (Anglija). Ba rinei
Keonigsbergo-Karaliaulandžio 19 d. prof. Furmona čiaus sklaidai: prisiminti visi
vičiaus paskaitą apie Lietuvos slapti ir neslapti susitikimai
stojimą į Europos Sąjungą ir bei susitarimai tarp Didžiosios
NATO klausytojai galėjo iš Britanijos, Vokietijos, Rusijos ir
girsti Balzeko Lietuvių kultū Amerikos aukštųjų pareigūnų,
ros muziejuje. Pranešimo auto akcentuotas JAV nepritarimas
rius supažindino su naująja Koenigsbergą atiduoti tuometi
tarptautinės politikos vizija, į nei Tarybų sąjungai ir ne visa
E S ir į NATO pakvietus naujas da aiški Didžiosios Britanijos
nares iš vadinamojo Rytų bloko. laikysena šiuo klausimu. Pas
Furmonavičiaus teigimu, isto kaitą lydėjo paties pranešėjo
riškai tai labai įsimintinas ir surasta dokumentinė medžiaga.
naudingas žingsnis tiek buvu Kalbėdamas apie šiandieninės
sioms okupuotoms Sovietų Są Kaliningrado srities situaciją,
jungos šalims, tiek ir pačiai Furmonavičius pabrėžė jos įvai
Vakarų Europai. Tačiau jis taip riapusę grėsmę: tai viena ne
turtingiausių Rytų Europos sri
pat pastebėjo, kad, nepaisant
čių, po Antrojo pasaulinio karo
tokio veržlaus Europos ir NA
Sovietų Sąjunga mažai padarė,
TO plėtimosi, Rusijos grėsmė
bandydama atstatyti nuniokotą
n ė r a sumažėjusi. Rusija nėra
ir sugriautą buvusią Prūsijos
atsisakiusi planų įtakoti Euro
teritoriją; tai sritis, kurioje, pa
pos politikos raidą, be to, Kali sak statistikos duomenų, yra
ningrado srities klausimas yra daugiausia AIDS ir narkomani
labai aktuali ir neatidėliotina jos atvejų; bet svarbiausia - tai
problema ne tik kaimyninėms viena pavojingiausių sričių vi
šalims, bet visai - dabar jau su same Rytų Europos regione dėl
vienytai - Europai. Todėl, pa labai didelės karinės technikos
sak prof. Furmonavičiaus, da ir kariuomenės koncentracijos.
bartinio JAV prezidento G. W. Todėl Furmonavičiaus teigimu,
Bush neseniai pasakyta kalba Kaliningrado srities klausimas
apie raudonų linijų ištrynimą yra, kaip niekad, aktualus ne
Europoje, apie neteisingą pa tik šios srities kaimyninėms
dalinimą po Antrojo pasaulinio valstybėms - Lietuvai ir Lenki
karo vis dar nėra realybė, nes jai, bet ir visai Europai.
Kaliningrado sritis, priklausan
Dalia Cidzikaitė
ti Rusijai, tebėra ta raudona li
PLB Lituanistikos katedros
nija, dalinanti Rytų Europą
Illinois universitete Čikagoje
nuo Vakarų.
doktorantė

Pažintinės akimirkos
su Kinijos opera
Kauno nacionaliniame M. K.
Čiurlionio dailės muziejuje ati
daryta neeilinė ir intriguojanti,
iš Saulės šalies atvežta, paroda
„Pekino operos personažai".
Trimatėmis porceliano minia
tiūromis
pristatomi
Pekino
operos personažai - tarsi ved
liai po spalvingą, egzotišką, Ki
nijos nacionaline opera vadina
mos, Pekino operos pasaulį.
Parodoje eksponuojamos dido
kos, lėlės dydžio, preciziškai iš
popieriaus ir molio padirbdin
tos, įvairiaspalviais rūbais ap
rengtos figūrėlės. Kiekviena jų
vaizduoja vis kitą personažą iš
37 operų. Parodą sukomplekta
vo Kinijos kultūros ministerija.
Lietuvą ji pasiekė Kinijos am
basados Lietuvoje dėka.
Kiekvienas sustabdytas epizo
das arba personažas pasakoja
savitą istoriją. Pekino opera lai
koma Kinijos nacionaline op
era. Ji gyvuoja daugiau nei 200
metų. Manoma, kad Pekino op

era pamažu formavosi nuo 1790
metų, kai garsiosios keturios
Anhui operos trupės atvyko į
Kinijos sostinę.
Senovėje Pekino operos spek
takliai vykdavo scenose po atvi
ru dangumi - turgaus aikštėse,
gatvėse, arbatinėse arba šven
tyklų kiemuose. Orkestras tu
rėjo garsiai groti, o aktoriai garsiai dainuoti, kad juos gir
dėtų susirinkusios minios žiū
rovų. Kostiumai ryškių, kon
trastingų spalvų, nes vaidina
ma būdavo tamsiose, tik tepa
linėmis lempomis apšviestose,
scenose.
Pekino opera harmoningai
suderina Didžiąją operą, baletą
ir akrobatinius pasirodymus.
Joje susipina šokis, dialogas,
monologas, akrobatinės kovos ir
pantomima.
Pekino operoje yra keturi pa
grindiniai, išraiškingais bruo
žais išsiskiriantys, veikėjai.
Sheng - pagrindinis vyro perso-

Prof. Darius Furmonavičius skaito Draugu.
Violetos Kelertienės nuotr.

Kaimo kasdienybės
žavesys
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Iš k n y g o s Ričardo Šileikos
vardo provincija nr. 345
1999 metai
Kuršėnai
Apšvarinta Šventojo Jono Krikš
tytojo bažnyčia. Vagišiai, įsiropštę vidun pro langą, iš baž
nyčios
zakristijos
susišlavė
2,700 litų. Išplėšė ir keturias
aukų dėželes, tačiau iš jų nieko
neprisidūrė. Anot mūsų klasi
kės, kunigo naudą velniai gau
do.

Vargu ar Vilniuje rastume damas rašytojas J u r g i s Kunči
Rozalimas
rašytoją, kuris taip domėtųsi nas paleido mintį šios knygos
provincijos gyvenimu, jos žmo pavadinimui — „Ričardo Ši
Čia surengtas dainų apie alų
nėmis, kaip jaunosios kartos leikos vardo provincija". Savo
konkursas. Visiems vyrams no
poetas Ričardas Šileika. Jei tik ruožtu pagerbdami - m ū s ų žy sis nušluostė pakmojietė, indi
jis sužino, kad kuriame rajono maus prozininko atminimą, au- vidualios įmonės „Saulėtekis"
centre ar miestelyje vyksta įdo ' torius taip ir p a d a r ė — į vieną
pardavėja A. Kibildienė. Prie
mesnis renginys, vietos literatų krūvą sudėjęs 345 savo vaiz amžiaus pradžioje skambėjusių
sambūris — pats stengiasi ten delius kone taip ir pavadino Ri artojėlių, grėbėjėlių dainų am
nuvažiuoti, dalyvauti, o paskui čardo Šileikos vardo
provincija žiaus pabaigoje gražiai prisiš
trumpai, bet gražiai aprašyti, nr. 345.
lieja alaus (na, manykim, ir vy
jei reikia — su ironija.
Kokie tai poeto k ū r i n i a i , ko no, gal net brendžio) pardavėjų
kiam
žanrui priskirti poetinius profesinės dainos. Ir nėra ko
R. Šileika jau spėjo išleisti du
vaizdelius,
atskleidžiančius stebėtis: keičias laikai, keičias
poezijos rinkinius — Kalvara
mūsų
dabartinio
kaimo kas ir dainos.
tas (1992) ir Metraščiai (1998).
dienybės
žavesį
ir
paradoksus?
Jo eilėraščiai taip pat dvelkia
Naujoji A k m e n ė
kaimu, skamba kaip mažosios I tai knygon į d ė t a m e žodyje
ekspresyvios novelės apie pro aiškiai atsako l i t e r a t ū r o s kriti
J u o d a s darbas teko kultūros
vincijos miestelių, kaimo žmo kas Valentinas Sventickas. R.
r
ū
m ų darbuotojoms. Materims
Šileika, rašo jis „eilėraštį kuria
nių gyvenimą ir būtį.
reikėjo
nupinti pusšimtį ąžuolo
Panaši ir neseniai išleista kaip ekspresyvią mini novelę,
vainikų
Joninių fiestai. Ir ko
(beje, provincijoje — Šiauliuo kurios centre dažnai atsiduria
tik
žmogus
nepadarai kultūros
se) nauja R. Šileikos knyga. miestelio gyvenimas. Tai, kas
labui.
Po
visų
Joninių, VladiPagerbdamas autorių ir jo dė vadinama provincija, tapo ir Ri
nių,
Petrinių
ir
Povilinių
„pasiminiatiūrų
mesį paribiams, dar gyvas bū- čardo eseistinių
kultūrinimų"
Naujosios
Akme
centru. Kultūros žmonės daž
nai užsikniaubia didžiųjų mies nės ąžuolai staiga prapliko.
tų gyvenime. Ričardo rašiniai
nažas. Jis gali būti vaizduoja
Skaistgirys
skatina pamatyti, k a s vyksta
mas keliais būdais: kaip barz
kitur, visur. F i k s u o d a m a s nu
dotas senis ar jaunuolis, ka
Ar įsivaizduojate, kokia džiu
tikimus — r i m t u s , keistus,
riškis ar berniukas. Dan - mo
linksmus, — jis d a u g nekalbin gi staigmena ištiko Skaistgirio
ters personažas. Šis vaidmuo
damas skaitytojus prikalbina vidurinės mokyklos jaunuosius
taip pat turi nemažai vaizdavi
susimąstyti, keletu
pabaigos literatus? J i e gavo siuntinį iš
mo aspektų: senė, karė, moteris
žodžių j a u k i a i nusišypso, jis Amerikos! Literatūros kritikas
komike, gerbiama ir padori
skleidžia giedrą nuotaiką. Čia Kęstutis Keblys ir poetė Vitali
moteris, žaisminga bei protinga
ja Bogutaitė moksleiviams at
daug tikro gyvenimo".
mergina. Jing - vyrai dažytais
Į Rašytojų klube surengtą R. siuntė knygų.
veidais. Jie žymi karius, did
vyrius, valstybės vyrus, nuoty Šileikos knygos pristatymą su
2001 metai
kių ieškotojus ir demonus. ėjo ne tik sostinės kultūrinin
Chou - kluono personažas, ku kai, bet ir provincijos žmonės,
Kruopiai
ris juokina žiūrovus ir šmaikš dažnas jų — tos knygos perso
Meskit iš galvų klaidingą ma
tauja bei sumažina įtampą rim nažas. Tai druskininkietis dai
tuose spektakliuose. Jį lengva lininkas A. Mosiejus, dailinin nymą, kad žemės darbininkai
atpažinti iš baltos dėmės, ant kas nuo Dusetų E. Raugas su y r a nieko apie kultūrą nenu
tuokiantys kurmiai. Štai j u m s
nosies. Šios baltos dėmės būna savo armonika ir kiti.
Kai
iš
salės
R.
Šileikos
kaž
nuo koto verčiantis pavyzdys.
skirtingų formų ir dydžių bei
kas
paklausė,
kodėl
ir
jo
poezi
Kruopių ūkininkė Rita Raubicreiškia skirtingus personažų
ja,
ir
proza
dvelkia
kaimu,
jis
kienė
prieš metus susidomėjo
vaidmenis.
su
šypsena
atsakė:
menais,
o šiandien jos tapyti
Daug reikšmės Pekino ope
roje turi ir veido grimo spalva
bei raštai. Jie sutartiniais
ženklais atspindi personažų bū
do bruožus: raudonas veidas
simbolizuoja drąsą, dorą ir iš
tikimybę; baltas veidas - rodo
blogo veikėjo išdavikiškumą ir
klastą; žalias - reiškia šiurkš
tuolio užsispyrimą, karštumą ir
santūrumo stoką. Ypatingas
grimas suteikia scenoje esan
tiems operos veikėjams papil
domą raišką, kuriai žodžiai
nebūtini.
Kaune pristatomi 60 Pekino
operos personažų. Visus lydi
trumpi, personažo reikšmę pa
sakojantys, tekstai ir pagrin
dinio operos siužeto aprašymas.
Milda Zinevičiūtė
Kaunas R. Šileika (dešinėje) ir E. Raugas.
A. Žižiuno nuotrauka.

peizažai ir jūros vaizdai jau
rodomi Pramogų ir laisvalaikio
centre. Be to, pasišovusi įro
dyti, jog silpnoji lytis iš tikrųjų
yra stipri, pradėjo neakivaiz
džiai studijuoti Kauno kūno
kultūros akademijoje.
Grikpėdžiai
Grikpėdžių pagrindinei mo
kyklai suteiktas liet-. /ybės išei
vijos puoselėtai'-, pirmojo rajo
no (Pakruojo) garbės piliečio
Broniau'. Nainio vardas. Šios
mok- mo įstaigos garbingo var
do lentą atidengė... pats ponas
Nainys, iškilmėsna atvykęs iš
Lemonto. Už esančios netoli
mokyklos tėvų žemės nuomą
gautus pinigus Nainys skiria
mokyklai. J a u treti metai vei
kia įkurtas geradario ir jo duk
terų šeimų premijų fondas, ku
rios pinigais skatinami geriau
sių rašinių lietuvių ir anglų
kalbomis autoriai, šios mokyk
los moksleiviai. Per pastarąsias
mokyklos iškilmes premijomis
pamaloninti beveik penkiasdešim vaikų.
Bajorai

be trukdžių bus išplėstas iki
dviejų hektarų.
Šilainiai
Šilainių bendruomenės cen
tro koordinatorė Nijolė Masaitienė su keliomis bendravardėmis ir bendramintėmis pak
vietė Nijolės į „Bernelių" užei
gą. Atvykusios dvidešimt septy
nios ponios Nijolės gavo po rau
doną tulpę ir susilaukė išskir
tinio vyrijos dėmesio. Jų sielas
linksmino kapela „Girnapusė",
ansamblis „Trimitas" ir dainu
ojantys uniformuoti šauliai. Į
vakarėlį su geltonų rožių glė
beliu iš Vilniaus atlėkė ir Ni
jolė Veličkienė, kailių salono
„Nijolė" savininkė. Šitaip iškil
mingai Nijolių klubas pradėjo
savo veiklą. Ak, tos moterys, vis
prasimano ką nors smagaus ir
širdžiai mielo.
Birštonas
Vyrai ir moterys, laikydamie
si oficialių tradicijų ir viešo el
gesio taisyklių, tuokiasi valsty
binėse tam skirtose įstaigose.
Priimtu sprendimu Nr. 150
Birštone irgi įkurtas civilinės
metrikacijos skyrius. Jam savi
valdybėje rengiamos patalpos,
perkami kilimai ir šviestuvai.
O naujojo skyriaus vedėja ponia
Danutė Žitkuvienė repetuoja,
kad neužsikirsdama perskaity
tų iškilmingą jungtuvių prakal
bą. Gaila, bet man šios paslau
gos nereikalingos. Nors ką gali
žinoti: gal vieną gražią dieną
atsibos gyventi su sava pačia.

Kokių tik konkursų nėra! Kas
daugiausia išgers alaus, kas
greičiausiai suvalgys kiaušinie
nę, kas ilgiausiai rūkys pypkę,
kas ištvers šokių
maratoną,
kas iš degtuko priskaldys veži
mą ar per galvą užsimaus kel
nes.
Ne iš kelmo spirtos ir bajoriš
kės. Šįsyk Kultūros namuose
organizuotas antrasis daugiakasių konkursas, kuriame run
Panevėžys
gėsi penkios pretendentės.VerAntano Markuckio vadovau
tintojai net suplušo, kolei sus
kaičiavo kasų derlių. Nugalė jamas Lėlių vežimo teatras sa
tojų trejetukan papuolė Milda vo tradicinę vasaros kelionę
Čirūnaitė (297 kasos), Asta per Lietuvos miestelius ir kai
Zemelytė (310), Eivida Saka mus dedikavo Valstybės dienai.
lauskaitė (333). Lietuvos rekor Į devynioliktąjį gastrolių sezo
dus registruojančioje agentūro ną su spektakliu „Skiltuvas" iš
je „Factum" sužinojusios, kad dardėjo visas tuzinas persona
respublikos rekordas yra 807 lo. Per porą savaičių lėlininkai
kasos, nenusiminė. Bajorų mer apsuko nemenką „kilpą": nuo
ginos mano galėsiančios jį pa Miežiškių, Levaniškių, Taujėnų
link Ukmergės, po to į Krakes
siekti.
ir į Šeduvą, pabaigop per Smil
Anykščiai
gius, Perekšlius, Gustonis ir
Berčiūnus vėl Panevėžin. Tris
Kitąmet švęsimu karaliaus šimtus kilometrų naująjį veži
Mindaugo karūnavimo 750— mą uoliai tempė Krakių žemės
ųjų metinių vėjai j a u ūžtelėjo ir ūkio bendrovės
patikėtiniai
Anykščiuose. Sodinti ąžuolų ra Bebras ir Boružė. Juos ganė ir
jono meras Darius Gudelis pa prižiūrėjo krakiškis Algis Liut
kvietė ne tik anykštėnus, ne tik kus. Mano galva, tai pats svar
aukšto rango valstybininkus, biausias žmogus šioje žinelėje.
tautos išrinktuosius, bet ir patį
prezidentą Valdą Adamkų. Ta
Stakliškės
čiau pačiu laiku prasimerkia
Anykščių valdžios akys: ogi nuLietuviško midaus gamintojai
matyton sodinvietėn, vadina- neabejingi mūsų valstybės gar
man Nepriklausomybės par- bingai ir žilai (vos neparašiau,
kan, nei važiuotas, nei pėsčias plikai) istorijai. Savo naująjį,
nepateksi. Žiū: ne vienerius jau parduodamą alkoholinį pro
metus nešienauta žolė ir žmo duktą pakrikštijo „Valdovų rū
gaus ūgį siekią kiečiai! Komu mais". Be to, mums suteikė
nalininkai gūžčioja pečiais: ne šansą paremti Valdovų rūmų
turį tokios technikos. Visą atgimimą: kiekvieno parduoto
anykštėnų garbę išgelbėjo Vait- tauraus gėrimo butelio dešimt
kūnų kaime ūkininkaujantis procentų kainos UAB „Lietu
Vidas Gudauskas, kuris turėjo viškas midus" perves į rūmų
galingą vokišką žolių smulkin- atstatymo fondą. Prisipažinsiu,
tuvą. Čiurkšt čiurkšt ir nurėžė esu patriotas, todėl kartu su
apžėlusį
Nepriklausomybės sąmoningais tautiečiais norė
parką.
čiau prisidėti prie šio kilnaus
2002

metai

Jieznas
Palaidoti į žemę niekada ne
virsta žuvimis. Nors senosiose
miestelio kapinėse dažnusyk
yra tekę karstą nuleisti į van
deniu tvinstančią duobę. To
dėl naujoji vieta pirmučiausiai
menoruota: įrengta sausinimo
sistema. Pushektaris žemės ap
juostas dailia betonine tvora,
įkastas tautodailininko Algi
manto Sakalausko su kolegom
padirbtas
kryžius. Mirusie
siems skirtas valdas šventinęs
parapijos K^bonas Rolandas
B^kaiskns Ir — numatytas atsarsr.r.:s ariantas: mirčiai dir
bant sjperuoliai, esamas plotas

reanimacijos akto. Tačiau savęs
apgaudinėti nedrįstu: toleruoju
tik gryną degtinę.
Veliuona
Archeologiniai kirviai, kaup
tukai, strėlių antgaliai, senovi
niai lygintuvai, žibalinės lem
pos, pintinės, raktai, geldos,
virduliai, laikrodžiai, ir kitokis
turtas — iš viso 62 eksponatai
— buvo išneštas iš Veliuonos
krašto istorijos muziejaus fon
dų. Ilgapirščiai lietingą naktį
dirbo iš peties: išplėšė net sep
tynias durų spynas. Nei sargai,
ne signalizacija nesutrukdė jų
juodojo plano, mat ši kultūros
paveldo saugos įstaiga visiškai
nesaugoma.Dabar net gaila žiū
rėti, kaip muziejaus vedėja Lo
reta Cikaitė linguoja galva.

