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Garbės doktoratas prof. J. Račkauskui
Gegužės 13 d., Lituanistikos
tyrimo ir studijų centrą Čika
goje pasiekė džiugi žinia, jog
Šiaulių universiteto Senatas
prof. Jonui Račkauskui su
teikė Garbės daktaro vardą.
2004 metų kovo 18 d. Šiaulių
universiteto Humanitarinio fa
kulteto Lietuvių kalbos kated
ros posėdyje nutarta kreiptis į
Fakulteto tarybą ir siūlyti Litu
anistikos tyrimo ir studijų cent
ro pirmininko, dr. prof. Jono
Račkausko kandidatūrą Šiaulių
universiteto Garbės daktaro
vardui, o 2004 balandžio 8 d.
Humanitarinio fakulteto tary
bos posėdyje nutarta kreiptis į
Universiteto senatą prašant su
teikti jam Garbės daktaro
vardą.
Prof. Jonas Račkauskas (gi
męs 1942 m. Švėkšnoje) - pagal
universitetinį išsilavinimą, yra
pedagogikos ir psichologijos bei
mokyklų administravimo spe
cialistas. 1963-1967 m. dirbo
DePaul universitete. 1966-1986
tarnavo JAV kariuomenėje (ge
neralinio štabo majoras). 1968
m. baigė Pedagoginį lituanisti
kos institutą. Nuo 1968 m.
dėstė Čikagos valstybiniame
universitete (nuo 1981 šio uni
versiteto profesorius). Apgynęs
darbą apie Edukacinės komisi
jos veiklą Lietuvoje 1773-1794
m., įgijo pedagogikos mokslų
daktaro laipsnį Ottawa univer
sitete (Kanada).
Profesorius J. Račkauskas ak
tyviai dalyvauja daugelio lietu
vių visuomeninių organizacijų,
fondų, tarybų ir kitų struktūrų
veikloje, pvz., nuo 1971 m. Lie
tuvių istorijos draugijos vice
pirmininkas, nuo 1978 m. Li
tuanistikos instituto istorikų
sekcijos pirmininkas, nuo 1979
iki 1988 m. Jaunimo centro di
rektorių tarybos pirmininkas,
nuo 1996 iki 2000 m. vadovavo
Amerikos Lietuvių tarybai. Pro
fesorius J. Račkauskas yra ak
tyvus Amerikos lietuvių visuo
menės veikėjas, labai daug ir
įvairiapusiškai prisidėjęs prie
lietuvybės išlaikymo bei puo
selėjimo išeivijoje, taip pat savo
darbais nusipelnęs Lietuvai.
Už šią veiklą 1996 m. jis apdo
vanotas Lietuvos didžiojo kuni
gaikščio Gedimino rV laipsnio
ordinu. Apie J. Račkauską
nemažai rašyta ir išeivijos, bei
Lietuvos leidiniuose, taip pat ir
jo sumanytame ir kartu su
Mokslo ir enciklopedijų leidyk
la įgyvendintame projekte žinyne JAV lietuviai (2 t; 2002).
Šiuo metu parengta ir knyga

apie J. Račkausko gyvenimą bei
veiklą (sud. doc. J o n a s Dautar
tas iš Vilniaus pedagoginio uni
versiteto, o vienas redaktorių Šiaulių universiteto docentas
Juozas Pabrėža).
Išeivijoje prof. J. Račkauskas
1981 m. įsteigė ir iki šiol vado
vauja Lituanistikos tyrimo ir
studijų centrui (LTSC), kuris
veikia r e m i a m a s Lietuvių fondo
ir visuomenės aukų. LTSC yra
daugianarė s t r u k t ū r a , jungianti
10 padalinių: tai ZileviciausKreivėno muzikologijos archy
vas, lietuvių medicinos muzie
j u s ir archyvas, S. Budrio foto
archyvas, Lietuvių muziejus,
Meno archyvas, Lietuvių geno
cido tyrimo centras Amerikoje
ir kt. Visų šių archyvų bei mu
ziejų fondai laisvai prieinami
įvairių pakopų studentams ir
mokslininkams. Pasaulio lietu
vių archyve, kuris yra vienas
stambiausių LTSC padalinių,
gausybė dar neištirtos me
džiagos apie politines, kultū
rines, tautines, švietimo orga
nizacijas bei pavienius asme
nis, aktyviai prisidėjusius prie
lietuvybės puoselėjimo, taip pat
apie visuomenės ir kultūros
veikėjus ir pan. Šio centro pas
kirtis - kaupti išeivijos lietuvių
turimus archyvus, knygas, ka
taloguoti, sudaryti sąlygas di
desniam studentų bei moksli
ninkų skaičiui susipažinti su
turima medžiaga. LTSC fondais
gali naudotis ir užsienyje, ir
Lietuvoje gyvenantys įvairių
sričių (ypač
humanitarinių)
specialistai. LTSC pirmininkas
prof. J. Račkauskas sudaro
sąlygas stažuotis LTSC ir ty
rinėti dokumentus bei rinkti
medžiagą naujiems tyrimams.
Glaudūs ryšiai LTSC ir prof. J.
Račkauską sieja su Lietuvos
universitetais, ypač su Vilniaus
pedagoginiu universitetu, kurio
garbės d a k t a r u profesorius tapo
1995 m. Ir VPU, ir Vilniaus bei
Klaipėdos universitetų studen
tai bei profesūra nuolat naudo
jasi LTSC siūlomos mokslinės
veiklos galimybėmis. Taip pat
archyvų medžiaga domisi ir
kitų Lietuvos institucijų dar
buotojai. Pastaruoju metu ypa
tingą dėmesį profesorius krei
pia į Žemaitiją - pats kilęs iš
šio krašto ir visą gyvenimą j a m
ištikimas, jis pasirengęs viso
mis išgalėmis remti ir šio regio
no aukštojo mokslo instituciją Šiaulių universitetą.
Šiaulių universiteto dėsty
tojai j a u kelis k a r t u s pasinau
dojo galimybe stažuotis prof. J.

Račkausko
vadovaujamame
LTSC, pvz., 2003 m. rudenį
doc. Stasys T u m ė n a s
rinko
medžiagą sociolingvistiniam ty
rimui apie išeivijos lietuvių
požiūrį į dvikalbystę, į tarmių
išsilaikymą kitakalbėje aplin
koje (skirtingos t r u k m ė s sta
žuotėse jis yra buvęs ir anks
čiau;, doc, Regina Kvašytė ty
rinėjo Amerikos lietuvių orga
nizacijų oficialiųjų dokumentų
kalbą. Dėl profesoriaus para
mos bei palaikymo ŠU docentai
J . Pabrėža ir R. Kvašytė turėjo
galimybę 2003 m. gegužės 2 1 25 d. skaityti pranešimus XII
Pasaulio lietuvių mokslo ir
kūrybos simpoziume Lemonte.
LTSC taip pat yra lankęsis ir
prorektorius Donatas Jurgaitis,
ir universiteto profesorius Vy
t a u t a s Karvelis, kuriems cen
trui vadovaujantis
prof. J.
Račkauskas paliko didelį įspū
dį, kaip atsidavęs savo gimta
j a m kraštui, veiklus žmogus.
Centre labai vertinama tai, kad
apsilankantys svečiai talkina ir
LTSC - rašo straipsnius į vieti
nę spaudą, padeda suredaguoti
vieną kitą leidinį, prisideda
prie archyvų fondų tvarkymo.
Prof. J. Račkauskas visokerio
pai skatina mokslinius tyrimus
bei kvalifikacijos kėlimą. Re
miantis archyvo fonduose su
rinkta medžiaga, LTSC leidžia
knygas, taigi, parengus studiją,
yra galimybių ją ir išleisti - fi
nansavimas iš Lietuvių fondo
t a m gaunamas, tarpininkaujant
LTSC ir asmeniškai profeso
riui. Išleista kaip 50 knygų, kai
kurios jų sulaukusios ir pasau
linio pripažinimo bei išverstos
ir pakartotinai išleistos Lietu
voje (pvz., W. Urban knyga
apie Žalgirio mūšį). LTSC
sudėtyje yra ir Lituanistikos in
stitutas bei Pedagoginis litua
nistikos institutas, kurio rek
torium nuo 1979 m. yra prof. J.
Račkauskas. Šiame institute
lietuvių kalbą studijuoja Ameri
kos lietuviai. Svarbus yra ir tas
faktas, jog LTSC yra lietuvybės
oazė. Kartu su jėzuitų vienuo
lynu. Lietuvių centru (Jaunimo
centru) LTSC sudaro vientisą
kompleksą. Lietuvių centro pa
talpose ne kartą su nemenku
pasisekimu yra koncertavęs ir
ŠU liaudiškos muzikos ansamb
lis „Saulė" (buvę apgyvendinti
LTSC bei jo pirmininko pastan
gomis).
Prof. J. Račkauskas kelis kar
t u s yra dovanojęs universitetui
įvairių knygų. Pirmą kartą
1994 m. Ateityje galvojama apie

Akimirka iš garbės doktorato prof. J o n u i Račkauskui įteikimo iškilmių Šiaulių universitete.
Zenono Ripinskio nuotrauka

Po Šiaulių universiteto Garbės daktaro vardo suteikimo prof. dr. J. Račkauskui (iš kairės): Kalbos didaktikos
katedros doc. dr. Stasys Tumėnas, universiteto studijų prorektorius doc. dr. Juozas Pabrėža, prof. J. Rač
kauskas. Humanitarinio fakulteto dekanė dr. Genovaitė Kačiuškienė. Lietuvių kalbos katedros doc. dr. Regina
Zenono Ripinskio nuotr.
Kvašytė, Lietuvių kalbos katedros vedėjas dr. Kazimieras Župerka.

Milžinas iš Žemaitijos
DOC. DR. STASYS TUMĖNAS
Kai 1995 m. Čikagoje įsikū
rusio Lituanistikos tyrimo ir
studijų
centro
pirmininkui
prof. Jonui Račkauskui Vil
niaus pedagoginis universitetas
suteikė Garbės daktaro vardą,
kolegoms pasiguodžiau — „ne
spėjom". Džiugu, kad šiandien
„klaida" ištaisyta, ir Šiaulių
universitetas, be abejonės, iš
kiliausiam išeivijos lietuvių
pedagogui, pedagogikos labirin
tuose nardančiam it žuvis jau
penktą dešimtį metų, suteikė
Garbės daktaro vardą.
Profesorius J. Račkauskas
drąsiai galėtų pretenduoti ir į
daugiausia pareigų turinčio
žmogaus vardą. Šis šiltos šyp
senos milžinas, kilęs iš Švėkš
nos ir kaskart besididžiuojantis
esąs žemaitis, ėjo, arba ir dabar
eina, 1958 m. pradėjusio veikti
Pedagoginio lituanistikos insti
tuto rektoriaus, Jaunimo centro
tarybos pirmininko, Lietuvių
fondo ir Lietuvių Bendruome
nės tarybos nario ir gausybę
kitų pareigų. Tačiau profeso
riui labiausiai širdžiai mielas
altruistinis darbas Lituanisti
kos tyrimo ir studijų centre.
Trečią dešimtį metų gyvuo
jančiame centre jo pirmininko
prof. J. Račkausko pastangomis
vien tik lituanistinę biblioteką
glaudesnį bendradarbiavimą su
SU biblioteka, nes, pvz., su Na
cionaline M. Mažvydo bibliote
ka sudaryta sutartis dėl knygų
persiuntimo (LTSC pastango
mis į Lietuvą yra atkeliavę dau
giau nei 1,5 milijono knygų),
bibliotekos
darbuotojos
yra
prisidėjusios prie LTSC knygų
katalogavimo Čikagoje. Tokio
pobūdžio ryšiai planuojami už
megzti ir su ŠU. O LTSC sau
gyklose sudėtos kelios dešimtys
dėžių knygų, skirtų universite
tui. Beje, LTSC bibliotekos fon
duose išleistų leidinių, kuriuos
profesorius teigiamai vertina.
Prof. J. Račkauskas stebi įvy
kius Lietuvoje, taip pat domisi
Šiaulių universiteto gyvenimu,
ne kartą yra įvertinęs mūsų
universiteto pasiekimus bei
atkreipęs dėmesį į išskirtinius
bruožus, pvz., į universiteto ku
riamą įvaizdį.
Parengė dr. Regina Kvašytė
Šiaulių universiteto docentė

sudaro per 100,000 tomų knygų
ir per 1,600 pavadinimų perio
dikos rinkinių. Lietuvai atgavus
nepriklausomybę, viena pirmų
jų centro vadovo kelionių buvo
pas tuometinį Lietuvos kultū
ros ir švietimo ministrą D.
Kuolį 1992 m. Profesorius vyko
ne tuščiomis rankomis, o su
žinia, kad Lietuvių fondas iš
savo iždo Lietuvos kultūrai ir
švietimui remti paskyrė 1 mili
joną dolerių! Į Lietuvą profeso
riaus iniciatyva pradėjo plaukti
talpintuvai su knygomis —
tūkstančiai leidinių į M. Maž
vydo biblioteką. Dideles viltis
profesorius sieja ir su vakar pa
sirašyta sutartimi su Šiaulių
universiteto bibliotekos direk
tore L. Burbaite. Stažuočių me
tu šių eilučių autorius ir doc.
R. Kvašytė centro bibliotekoje
jau atrinko kelias dešimtis
knygų dėžių įvairios humani
tarinio profilio literatūros, kuri
Šiaulius pasieks, kai profeso
rius ras finansinių rėmėjų šiai
didelei siuntai pargabenti.
Profesorius J. Račkauskas vi
sada atgyja, kai kalbama apie
švietimą. J u k pagal išsilavi
nimą jis pedagogikos ir psicho
logijos bei mokyklų administra
vimo specialistas. 1960 metais
baigęs vidurinę mokyklą, J.
Račkauskas įstojo į De Paul
universitetą, kur studijavo pe
dagogiką ir administravimą.
Magistro laipsniui
parengė
darbą apie Lietuvos švietimo is
toriją. Vėliau nuėjo kelią nuo
lektoriaus iki profesoriaus, Či
kagos universitete skaitė kursą
apie ikimokyklinio amžiaus
vaikų vystymosi ypatumus, pa
rengė ir įgyvendino milijonų
vertės projektus švietimo sri
tyje.
Apie Lietuvos švietimo siste
mos reformas profesorius turi
teisę kalbėti labiau nei bet kas.
J a m tiktų „reformų specialisto"
etiketė. Tiesa, pradėti profeso
riui reikėtų iš toli. nes jo dakta
ro disertacijos tema buvo apie
Edukacinės komisijos veiklą
Lietuvoje 1773—1791 m. Dar
bas buvo išleistas, yra aktualus
ir dabar juo domisi ne tik pe
dagogikos istorikai. Profesorius
yra labiausiai JAV cituojamas
lietuvis pedagogas. Lietuvos
mokytojams svarbi ir kita jo pa

rengta knyga Demokratija
ir
bendradarbiavimas.
Su šypse
na, dažnai slepiančia nuoskau
dą, profesorius kalba apie Lie
tuvoje nesibaigiančią švietimo
reformą. Tarsi nebūtų istorinės
patirties, sąsajų su pirmosiomis
reformomis. Profesorius kalba
paprastai — reikia žinoti, ko
siekiama, kur einama. Jis pasi
genda ne vienadienės, priklau
sančios nuo laikinų vyriausy
bių, o ilgalaikės švietimo poli
tikos. Naują sampratą (mes sa
kytume — koncepciją), profe
soriaus nuomone, reikia įgy
vendinti pakeitus vadovėlius,
mokymo priemones, parengus
ar perkvalifikavus mokytojus.
O tada jau galima reikalauti ir
naujoviško mokytojų darbo mo' kyklose. Bet, kad galėtume rei
kalauti iš mokytojų, reikia
jiems mokėti gerą atlyginimą.

č i a j a u profesoriaus nuomonė
amerikietiška. „Mokytojas pa
sakys: eikite po velnių, man
mokėkite pinigus, tada aš dary
siu, ką jūs norite!" — sako gar
bus žemaitis profesorius, ku
riam 1996 metais buvo rimtai
siūlyta tapti Lietuvos švietimo
ir mokslo ministru.
„Turėti Lietuvos pasą — tai
dar nieko nereiškia, — sako
profesorius. Lietuvoje reikalai
pagerės tik tuomet, kai žmonės
pasijus jos piliečiais. — Reikia
mylėti tėvynę. O metodologija
tam pasiekti yra labai aiški.
Per 50 metų sovietai tą meto
dologiją yra puikiausiai išto
bulinę", — tęsia ŠU Garbės
daktaras. Gyvendamas JAV, jis
puikiai suprato, ką reiškia
propaganda, ir siūlo ją pasitelk
ti! Tik dabar jau tokią, kuri sti
printų tautinį auklėjimą šei
mose ir mokyklose, nepainiotų
politizavimo ir tautinio susi
pratimo. Ir čia pirmosiose gre
tose turi eiti mokykla, kuri turi
pradėti nuo humaniškų švenčių
organizavimo. Taip yra visame
demokratiškame
pasaulyje:
„Kurgi ugdyti vaiko tautinę
savigarbą, atsakomybę už savo
valstybę, pareigą jai, jei ne mo
kykloje".
Mes, profesoriaus J. Rač
kausko mokiniai, nuoširdžiai
sveikiname savo Mokytoją —
Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio
Gedimino ordino kavalierių,
ŠU Garbės daktarą ir linkime
naujų gražių ir prasmingų
darbų
lituanistikos
plačiąja
prasme baruose. Tikimės, kad
Garbės daktaro vardo suteiki
mas bus puiki paskata univer
siteto pedagogams ir studen
t a m s susipažinti su šios uni
kalios asmenybės darbais.

Šiaulių universiteto
garbės daktaras
DOC. DR. ILOZAS PABRĖŽA
Man šiandien tenka maloni
pareiga pristatyti svečią, inauguruojamą Šiaulių universiteto
garbės daktarą prof. Joną Rač
kauską. Prof. Jonas Račkaus
kas, gimęs 1942 m. Švėkšnoje,
pagal išsilavinimą yra pedago
gikos ir psichologijos bei švieti
mo administravimo specialis
tas. 1964 m. DePaul universi
tete baigia pedagogikos ir psi
chologijos studijas, įgyja ba
kalauro laipsnį, o 1968 m. tame
pačiame universitete — švieti
mo administravimo magistro
laipsnį. 1977 m. Kanadoje Ottawa universitete baigia dokto
rantūros studijas ir apgina dak
taro disertaciją „Švietimo refor
ma Lenkijoje ir Lietuvoje XVIII
amžiuje". Vėliau Vilniuje išleis
ta to paties pavadinimo mono
grafija. 1968 — 1981 m. Jonas
Račkauskas dirba dėstytoju, o
nuo 1981 m. ordinariniu profes
oriumi Čikagos valstybiniame
universitete.
Profesoriaus mokslinių leidi
nių kraitis yra gana didelis. Iš
viso vienas ar kartu su bendra
autoriais Amerikoje, Kanadoje
bei Lietuvoje jis yra išleidęs
per 30 knygų, dar dvi dešimtis
paruošęs spaudai, publikavęs
per 30 mokslinių straipsnių
įvairiuose mokslo darbuose:
Lietuvių tautos praeitis, Litua-

nus, Istorija, Švietimo
reforma
ir mokytojų rengimas ir dauge
lyje kitų leidinių.
Labai plati ir įvairi yra profe
soriaus visuomeninė veikia. Jis
yra buvęs ar dabar yra dauge
lio lietuvių visuomeninių or
ganizacijų, fondų, tarybų, vado
vas ar narys. Paminėsiu tik ke
letą ryškesnių: Lituanistikos
instituto istorijos skyriaus ve
dėjas, Jaunimo centro tarybos
pirmininkas, žurnalo Lituanus
vyriausiasis redaktorius, peda
goginio lituanistikos instituto
direktorius, Amerikos Lietuvių
tarybos pirmininkas
Nukelta į 2 psl.

TURINYS
Pagerbtas išeivijos
mokslininkas.
Vėl pragydo „Poezijos
paukšte" Mirė operos
soliste Ale Kalvaitytė.
Su Pažaisliu ateina vasara.
Ernesto Žvaigždino
kūrybos paroda Čikagoje.
Laiškai iš Vilniaus:
prisimintas Paulius Jurkus.
Leidiniai
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Vėl pragydo „Poezijos pavasario" paukštė
KĘSTUTIS PRANCKEVIČIUS

Poetas Vlada* Šimkus.

Kaip ir kasmet, per p a t į
sodų
žydėjimą
Lietuvoje
sparnus pakėlė t r a d i c i n ė
„Poezijos pavasario" p a u k š 
tė. Beje, tai jau
40-asis skry
dis... Neišgąsdino j o s š i a i s
m e t a i s neįprastai darganoti,
s u rytmetinėmis š a l n o m i s ,
o r a i . Žemaitijoje, A u k š t a i -

Algimanto Žižiūno nuotrauka.

tijoje, Dzūkijoje ir, žinoma,
Sūduvos kampelyje daugiau
ar mažiau g a r s ū s poetai
savo kūryba s t e n g ė s i pakelti
gausiai s u s i r i n k u s i ų j ų ei
liuotos Mūzos g e r b ė j ų nuo
taikas, p r a s k a i d r i n t i
nuo
k a s d i e n i ų r ū p e s č i ų prislėg
tas jų sielas.

Galbūt labiau išskirtinio dė tos atstovui suteikė puikiu pro
mesio sulaukta atokioje Vilka gų prikelti iš užmaršties laiko
viškio parapijoje, kur prieš dulkėse paskendusias įvairiau
100-metį gimė viena šios gra sių įvykių, susijusių su šia
žios tradicinės šventės dvasinių švente, akimirkas. Vieno iš poe
įkvėpėjų - Salomėja Nėris (jos zijos senbuvių Vlado Šimkaus
jubiliejų minėsime lapkričio 17 atmintyje, iki šiol gyvi vaizdai
d.). Kaip prisimena „Poezijos iš to ūkanoto ir lietingo pirmojo
pavasario" krikštatėvis ir vie poezijos festivalio vakaro.
nas pirmųjų šventės organiza
„Iš tikrųjų, tos pirmosios
torių - poetas J u s t i n a s Marcin šventės vaizdelis išoriškai atro
kevičius, tais gūdžiais soviet dė nekaip! Įkyriai pliaupiantis
mečio laikais nebuvo taip pa šaltokas lietus kiaurai permer
prasta įgyvendinti savarankiš kė ir mane, ir šalia po skėčiais
kas idėjas. Be visagalės partijos stovėjusius Juditą Vaičiūnaitę,
žinios ir jos „tvirtos rankos", Aleksį Churginą. Aplinkui ties
kaip sakoma, anuomet ir plau perpildytomis suolų eilėmis iš
kas nuo galvos nenukrisdavo... sirikiavusi gausi žmonių minia,
Po ilgesnių dvejonių, svars susirinkusi iš visos Lietuvos,
tymų, vėlyvą 1964 m. rudenį, nė nebandė skirstytis. Jiems
kaip tik prieš pat S. Nėries taip pat rūpėjo išgirsti gyvą
60-metį ir buvo gautas leidi poezijos kūrėjų žodį, susitikti ir
mas. Dar po pusmečio, birželio betarpiškai pabendrauti. Ne
12-osios vakarą, nuostabiame vienam nuotaiką kėlė prityru
Lakštingalų slėnyje, Palemone, sių, ypač senos kartos poetų
greta S. Nėries namo-mu Antano Miškinio, Kazio Inčiūziejaus suskambo pirmieji poe ros aistringai deklamuojamos
zijos šventės akordai.
eilės. Matyt, neatsitiktinai savo
dvasine prasme „Poezijos pa
Tik trys pirmieji šventės ren vasaris" daugumai gerbėjų ta
giniai vyko šioje vietoje, apsup pęs kone savotiškais atlaidais".
toje tyvuliuojančių Kauno ma - tikino poetas ir vertėjas Vla
rių, o vėliau pasklido po visą das Šimkus.
šalį. Beje, tik „Poezijos pavasa
rio" laureatų vainikavimui jau
Kito poezijos atstovo Algi
aštuntus metus pasirenkamas manto Mikutos nuomone, „Poe
Kauno senamiestyje įsikūrusio zijos pavasario" šventės daug
Maironio n a m ų sodelis.
k a m suteikdavo savotiškų pro
gų ne tik įdomiems, šiltiems su
sitikimams, bet ir patirti tam
Š v e n t ė s t a r s i iš fantazijos
tikrų aštrių pojūčių, mistinių
pasaulio
dalykų. Prieš 32 metus, ren
Jubiliejinis „Poezijos pavasa giantis VIII „Poezijos pavasa
ris" ne vienam literatūros kar riui", buvo iškilęs realus pavo-

Šiaulių universiteto garbės daktaras
Atkelta iš 1 psi.
Labai daug jėgų pastaruoju
metu prof. Jonas Račkauskas
skiria Lituanistikos tyrimo ir
studijų centro veiklos plėtoji
mui. Profesorius yra pagrindi
nis to centro įkūrimo iniciato
rius ir jam vadovauja nuo 1981
m. iki šiol. Lituanistikos tyrimo
ir studijų centras t u r i per 10
stambių padalinių, didžiausią
išeivijos lituanistinę biblioteką.
Per centrą leidžiamos knygos,
jo fondais naudojasi daugybė
užsienyje, taip pat ir Lietuvoje
gyvenančių įvairių sričių moks
lininkų, specialistų.
Prof. Jonas Račkauskas, gerai
suprasdamas knygos reikšmę,
asmenybei ugdyti, informacijai
skleisti, itin daug laiko skiria
Lietuvos bibliotekų knygų fon
dams papildyti ar bent iš dalies
jiems atkurti. Lituanistikos ty
rimo ir studijų centro ir ypač
profesoriaus pastangomis į Lieyra atkeliavę daugiau nei
1.5 milijono knygų. Atgavus ne

priklausomybė, ir pats profeso
rius buvo gana dažnas svečias
Lietuvoje. Štai ką tik išleistoje
didžiulėje knygoje apie prof. Jo
no Račkausko gyvenimą ir veik
lą, kurios sudarytojas yra VPU
doc. Jonas Dautaras, o vienam
iš konsultantų teko garbė būti
ir man, rašoma: „Atokvėpio va
landėlėmis savo
bendradar
biams ir draugams, o Lietuvoje
— geriems bičiuliams ir žurna
listams prof. dr. Jonas Rač
kauskas neretai sakydavo: 'Tu
riu tokias baisybes rūpesčių ir
Amerikoje, ir Lietuvoj, kad jau
nebežinau, kur aš gyvenu —
ten ar čia'. O paskui ilgai, nuo
širdžiai ir šiek tiek šelmiškai
juokdavosi..." Už aktyvų lietu
vybės puoselėjimą ir palaiky
mą, už didžiulius nuopelnus
Lietuvai profesorius 1996 m.
apdovanotas Lietuvos Didžiojo
kunigaikčšio Gedimino 4 — ojo
laipsnio ordinu.
Glaudūs ryšiai profesorių Jo
ną Račkauską .sieja su Lietuvos

universitetais. Ypač j a m opūs
yra Lietuvos švietimo sistemos
reikalai. Buvusi Švietimo ir
mokslo viceministre prof. Ma
rija Barkauskaitė yra ne kartą
sakiusi, kad profesorius, atkū
rus Lietuvos nepriklausomybę
ministerijoje atliko konsultanto
paskirtį. Jo patarimais, siūly
mais buvo pasinaudota, ren
giant mokyklų veiklą reglamen
tuojančius dokumentus. Susi
rūpinęs profesorius rašė: „Tie
vaikai, kurie dabar sėdi mokyk
los suole, yra mūsų tautos atei
tis. Jeigu Lietuvos valdžia ne
padidins dėmesio jaunos kartos
mokymui, auklėjimui, ugdy
mui, nebus gerų inžinierių,
mokslininkų, pedagogų, agro
nomų. Nebus tautoje žmonių,
kurie rūpintųsi visų gerove".
1995 m. Vilniaus pedagoginis
universitetas suteikė profeso
riui Jonui Račkauskui Garbės
daktaro laipsnį.
Gražūs ryšiai, ypač pastaruo
ju metu yra užsimezgę tarp

rtyaliju įteikimo kalba prof. Jonas Račkauskas. Sėdi iš kairės: Senato pirmininkas prof. ha
duda\ i< ius. si rektorius prof. hahil. dr. Vincas Laurutis, studijų prorektorius doc. dr. J u o / a s
/ . e n o n o Ripinskio nuotr.

profesoriaus ir Šiaulių univer
siteto, Šiaulių universiteto dės
tytojai ne kartą pasinaudojo
galimybe stažuotis profesoriaus
Jono Račkausko vadovaujama
me Lituanistikos tyrimo ir stu
dijų centre. Pavyzdžiui, docen
tė Regina Kvašytė profesoriaus
paramos bei palaikymo dėka
kelis kartus galėjo padirbėti
centre ir tyrinėti Amerikos lie
tuvių organizacijų oficialiųjų
dokumentų
kalbą,
docentui
Stasiui Tumėnui buvo sudary
tos sąlygos rinkti medžiagą
kalbiniam
sociolingvistiniam
tyrimui, o Lituanistikos tyrimo
ir studijų centre taip pat lan
kęsis rektorius prof. Vincas
Laurutis,
prorektorius
doc.
Donatas Karvelis, kiti mūsų
universiteto žmonės. Profeso
rius kelis kartus yra dovanojęs
Šiaulių universitetui įvairių
knygų. Jau dabar Lituanistikos
tyrimo ir studijų centro sau
gyklose sudėta net šimtas dėžių
knygų, skirtų universitetui, ir
šiuo metu ieškoma finansinės
paramos joms atsiųsti. O šian
dien prof. Jonas Račkauskas
lankėsi mūsų bibliotekoje ir su
jos direktore pasirašė konkrečią
bendradarbiavimo sutartį.
Džiaugiuosi ir aš pats, turė
jęs laimę praėjusiais metais po
rą kartų pabendrauti su pro
fesoriumi — garsiajame Litua
nistikos tyrimo ir studijų cen
tre bei XII pasaulio lietuvių
mokslo ir kūrybos simpoziume
Lemonte. Profesorius paliko di
džiulį įspūdį ir kaip asmenybė,
ir kaip atsidavęs Lietuvai bei
lietuvybei žmogus, ir kaip ma
lonus, įdomus pašnekovas, drįs
čiau sakyti, išlaikęs tvirtą cha
rakterį, ir dvasią. Apskritai
pastaruoju metu profesoriaus
dėmesys vis labiau krypsta į
Žemaitiją. Pats jausdamas že
maitiškas šaknis ir trauką šiam
kraštui, profesorius pasiryžęs
visomis išgalėmis remti, palai
kyti ir šio krašto, Šiaurės Lie
tuvos regiono aukštąją mokyk
lą — Šiaulių universitetą.

lyje valstybę arba sukelti ko
kias nors riaušes. Be abejo, da
bartinei mūsų kartai tokia isto
rija galėtų atrodyti kaip iš fan
tazijos pasaulio...
P r i s i m i n t a s ir J o n a s Aistis

Poetas Algimantas Mikuta.

A. Žižiuno nuotrauka.

jus, kad festivalis gali ir ne buvo gausiai nusėta žmonių.
įvykti. Tais metais po gegužės Tokią šventės pradžią su savo
14-osios įvykių, kai protestuo kolegomis ir draugais jis kaip
damas prieš okupacinį sovietų tik rengėsi aplaistyti vynu. Ta
jungą susidegino kaunietis Ro čiau nelabai sėkmingai - netgi
mas Kalanta, buvusios anuome s u r a d u s nuošalesnę, ramesnę
tinės valdžios viršūnėse sklan vietelę, teko iš ten sprukti, m a t
dė gandai dėl „Poezijos pavasa visi miškai, miškeliai ir k r ū 
rio" uždraudimo... Bet kaip ir mokšniai aplinkui tiesiog knibž
kokiomis aplinkybėmis ten vis dėjo nuo perrengtų sovietinės
kas susiklostė, niekas nesuži k a r i a u n o s „Žalnierių"... Pasiro
nojo, tačiau ši šventė, praėjus do, sovietų valdžia atsargumo
porai savaičių nuo neramių dėlei specialiai juos tada buvo
pasitelkusi. O maža kas, gal
įvykių, vis dėlto įvyko!
Pasak poeto A. Mikutos, koks „fašistuoj antis elementas"
Lakštingalų krantinė ties Kau tuomet galėjo apdergti galin
no mariomis tąsyk kaip niekad giausią ir „teisingiausią" pasau

Gegužės
28-osios
vakarą
Kaune, Maironio lietuvių lite
ratūros muziejaus sodelyje jau
buvo
paskelbtas
40-ojo
„Poezijos pavasario" laureatas.
(Juo tapo poetas Alfonsas Mal
donis. Vilniaus
universiteto
Sarbievijaus kiemelyje vyko tra
dicinis baigiamasis šios šventės
vakaras. Priminsime, jog prieš
savaitę buvo paskelbtos trijų
2004 m. „Poezijos pavasario"
nominantų Maironio vardo pri
zui gauti pavardės. Tai poetai Alfonsas Maldonis — už eilė
raščių rinkinį Tirpstantys ledy
nai; Alvydas Šlepikas - už ei
lėraščių rinkinį Tylos artėjantis
ir Kęstutis Nastopka - už
eilėraščių
rinkinį
Žaidimas
gražiais
paviršiais.
Beje,
21-uoju G. Petkevičaitės-Bitės
literatūros premijos laureatu
buvo pripažintas rašytojas Ro
mualdas Granauskas.
Nuo gegužės 17-osios tvyroju
si jubiliejinė „Poezijos pavasa
rio" šventė ne vienam padova
nojo daug šiltų ir nuostabių
akimirkų. Literatūrinė geguži
nė Rumšiškėse, k u r buvo prisi
mintas ir pagerbtas poeto Jono
Aisčio atminimas, poezijos skai
tymai Pilaitės miškelyje, netoli
sostinės ar iškilmingas svečių
priėmimo vakaras Europos par
ke, Vilniaus rajone, ne tik pra
turtino festivalio dalyvių dva
sinį akiratį, bet ir suteikė vil
ties, jog „Poezijos pavasario"
paukštė dar būtinai sulauks ir
kito jubiliejaus.

Alė Kalvaitytė išėjo amžinybėn
KAZYS SKA1SGIRYS
Alė Kalvaitytė gimė Pajevo
nyje 1908 m. balandžio 13 d. Ji
buvo
jauniausia
dešimties
vaikų šeimoje. Tėvas buvo var
gonininkas, motina — kantorė,
choro solistė. Stasys Kalvaitis,
pianistas, buvo vyriausias. Alė
Kalvaitytė baigė Šiaulių gimna
ziją ir studijavo Kauno univer
sitete. Konservatorijoje balsą
lavino pas O. Marini. Jis Kal
vaitytės balsą tempė į virš ir
darė iš jo dramatinį sopraną.
Tuo metu iš Amerikos grįžo jos
brolis Antanas Kalvaitis, kuris
buvo konsulu Čikagoje. Brolis
išklausė jos dainavimo ir pa
sakė, kad jos natūralus balsas
yra mezzosopranas. Tada Alė
Kalvaitytė perėjo į V. Grigai
tienės klasę.
Grigaitienė irgi prisipažino,
kad Kalvaitytės balsas yra mez
zosopranas. Pradėjo rengti Amneris rolę iš operos „Aida" ir
kitas mezzosoprano roles. Tuo
metu Lietuvoje viešėjo garsus
dirigentas Emil Cooper. B.
Dvarionas pasiūlė, kad svečias
Alė Kalvaitytė
išklausytų Kalvaitytės dainavi
mo. Cooper buvo apsistojęs pas
Kiprą Petrauską. Ten Kalvai s ū n a u s Gedimino. Sovietų oku
tytė padainavo ištraukas iš pacijos metais Ignas Morkūnas
„Aidos" operos. K. Petrauskas buvo išvežtas į Sibirą ir ten
pasiūlė debiutą. Tai buvo 1933 mirė 1942 metais. Po karo Alė
Kalvaitytė ištekėjo už baleto
m. lapkričio 23 d.
šokėjo Simo Velbasio 1949 me
Po debiuto Kalvaitytė buvo tais atvyko į Čikagą, 1973 - ap
priimta į Valstybinę operą. Iš sigyveno Floridoje.
karto dainavo mažas partijas.
Alė Kalvaitytė dažnai dainuo
Vėliau gavo ir pagrindines: davo
radiofono
programose.
Azucena („Trubadūras"), Amne- Valstybinėje operoje dainavo iki
ris („Aida"), Carmen („Car- 1944 metų, tada pasitraukė į
men"), Polina („Pikų dama"), Austriją. Ten įdainavo į juostas
Olga („Eugenijus Oneginas"), k a r t u su A. Dambrauskaite, V.
Suzuki („Madame Butterfly"), J o n u š k a i t e ir pianistu A. MroJonukas („Jonukas ir Gretutė") zinsku. 1948-1949 metais gas
ir kitas. Vieną vasarą buvo troliavo Anglijoje su reprezen
išvykusi j Italiją ir ten tobuli tacine lietuvių operos solistų
nosi.
grupe. Grupė buvo iškviesta
1934 metais ištekėjo už kapi min. B. Balučio pastangomis.
tono Igno Morkūno, sulaukė Anglų spaudos recenzijos buvo

Kaune 1935 m.

palankios.
Pokario metais Kalvaitytė
dalyvavo 284 koncertuose. At
vykusi į JAV lietuvių telki
niuose, įdainavo duetų plokš
telę su operos soliste Izabele
Motekaitiene. 1960 metais at
liko Azucenos rolę operoje
„Trubadūras", kurią statė Lie
tuvių opera Čikagoje. Gyvenda
ma Čikagoje Alė KalvaitytėVelbasienė ilgus metus talkino
prof.
Juozui
Žilevičiui jo
įsteigtame Muzikologijos ar
chyve.
Į Amžinybę išėjo 2004 m.
kovo 27 d. St. Petersburg, Flori
doje. Buvo palydėta į Šv. Vardo
bažnyčią Gulfport, FL, ir palai
dota Memorial Park kapinėse
St. Petersburg, Florida.
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ŠEŠTADIENINIS

PRIEDAS

Spalvota Ernesto išpažintis

Šiemet gegužės paskutini sekmadienį prasidėjo jau devintasis Pažaislio muzikos festivalis. Eltos nuotraukoje:
akimirka iš trečiojo Pažaislio muzikos festivalio atidarymo koncerto, kuriame grojo, pirma kartą Lietuvoje
gastroliuojantis BBC filharmonijos simfoninis orkestras.

Su Pažaisliu ateina
vasara
DŽIULJETA KULVIETIENĖ
Birželio 12 d. Kauno filhar konkursą Izraelyje. Po tokios
monijoje įvyks pirmoji šių metų pergalės jį kviečia koncertuoti
festivalio premjera - J. Brahms su žymiausiais Didžiosios Bri
„Vokiškasis Reąuiem". Fortepi tanijos
orkestrais
Izraelyje,
jonu grojančią išgirsime ir pa Singapūre, JAV, Čekijoje. Jau
matysime mūsų tautiete iš nasis pianistas j a u surengė solo
Prancūzijos, kurios pristatinėti koncertus Ispanijoje, Vokieti
turbūt niekam nebereikia — joje. Su D. Geringu jis koncer
Mūzą Rubackyte. Fortepijonu tavo Londono VVigmoro salėje,
skambins ir Pierre Reach Pietų Korėjoje, Japonijoje.
(Prancūzija), kuris yra laimėjęs
Kauno Šv. Arkangelo Mykolo
ir tapęs laureatu prestižiniuose
(Įgulos) bažnyčioje koncertuos
konkursuose Olivjė Mesijano
ansamblis „Trecanum" iš Pran
Prancūzijoje, Artūro Rubinšcūzijos, kuris atlieka Griga
teino Izraelyje, Maria Canals
liškąjį choralą, viduramžių baž
Ispanijoje, Cesella Italijoje. P.
nytines giesmes. Ansamblio
Reach koncertavo Japonijoje,
įkūrėjas, vadovas ir dalyvis Korėjoje, JAV, Ispanijoje, Por
Etienne
Stoffel
(baritonas).
tugalijoje, įvairiose Europos
„Trecanum" koncertavo Prancū
šalių salėse. Premjeros solistai
zijoje, Italijoje, Ispanijoje, Vo
kietijoje, Austrijoje,
Šveica
rijoje, Kroatijoje, Lenkijoje.
Šiais metais — devintajame —
Pranciškonų vienuolyno Šv.
Jurgio bažnyčioje Kaune skam
Pažaislio muzikos festivalyje žada
bės J. Haydn oratorija „Pa
dalyvauti ypač daug žinomų
saulio sutvėrimas", kurią atliks
užsienio šalių atlikėjų
Aurelijaus berniukų choras iš
Vokietijos. Choras įkurtas 1983
Nors festivalio organizato - Asta Kriščiūnaitė ir Vytautas m., koncertuoja su žymiausiais
riams buvo papriekaištauta, Juozapaitis. Kauno valstybi orkestrais ir dirigentais. Pa
kad iš festivalio pavadinimo niam chorui diriguos Petras Bin žaislio festivalyje jis koncertuos
su Šv. Kristoforo kameriniu or
dingo žodis „tarptautinis", šiais gelis.
kestru, diriguojant
Donatui
metais Pažaislio muzikos festi
Styginių kvartetas „Gailinos" Katkui.
valyje žada dalyvauti ypač
iš Dublino (Airija) koncertuos
Liepos mėnesio Pažaislio fes
daug žinomų užsienio šalių at
Kauno rotušėje. Kvartetas yra tivalio
koncertus
vainikuos
likėjų. Birželio mėnesio festiva
apdovanotas specialiu prizu Pa- koncertas Pociūnų oro uoste.
lio koncertus pradės pianistas
olo Borciani konkursuose, da Kompozitorių A. Vivaldi, N. Pa
iš Vokietijos - Alexander Meilyvavo festivaliuose Norvegi ganini. P. Sarasate, D. Šosnel - Europoje garsėjantis kaip
joje, Vokietijoje,
koncertavo takovičiaus, S. Prokofjevo, N.
pianistas, įrašęs visas L. van
Olandijoje, Austrijoje, Italijoje. Rosayro kūrinius kartu su Kau
Beethoven sonatos fortepijonui.
Nemažai šiuolaikinių Airijos no kameriniu orkestru atliks
A. Meinel yra 33 metų, o jis jau
kompozitorių rašo specialiai Rostislav Šarajevskij iš Rusijos
vienas ryškiausių savo kartos
šiam kvartetui.
(mušamieji). J a m dar tik 14
pianistų, laimėjęs tarptautinius
Pranciškonų vienuolyno Šv. metų, bet R. Šarajevskij jau yra
konkursus Zvikau mieste Schuman, Veimare - Listz ir Jurgio bažnyčioje Kaune kon V. Spivakovo fondo stipendinin
certuos unikalus senovinės mu kas, atstovauja šiam fondui
kt.
Kauno Šv. Pranciškaus Ksa zikos ansamblis „Al Qantarah" New York, VVashington, D. C.
vero (Jėzuitų) bažnyčioje kon iš Italijos, kuris atlieka vidur Paryžiuje. Koncertavo su kame
certuos Christoforo jaunimo ka amžių Sicilijos, arabų ir kitų riniu orkestru „Maskvos virtuo
merinis choras iš Versmold Azijos šalių muziką auten zai". 1999 m. tapo laureatu
(Vokietija). Choras pelnęs ap tiškais instrumentais. Ansamb tarptautiniame konkurse Grai
televizijos
konkurse
dovanojimus
tarptautiniuose lis gastroliavo Italijoje, Vokieti kijoje,
chorų konkursuose Vokietijoje, joje, Austrijoje, JAV. Dalyvavo „Spragtukas - 2000". Praėju
Čekijoje, Belgijoje, Austrijoje. Palermo, Perudžijos, Schvvabis- siais metais k a r t u su New York
orkestru debiutavo „Caregie
Dirigentas - Hans-Ulrich Hen- che Gmunde, kt. festivaliuose.
ning. Choras atliks J. S. Bach,
Violončelistas David Gering Hali" salėje. Dalyvavo muzikos
A. Scarlatti, F. Mendelssohn- (Vokietija) ir pianistas lan festivalyje Kolmare (Prancū
Bartholdy, V. Miškinio, J. Fountain (Didžioji Britanija) zija). Pelnė pirmąją vietą pia
Brahms kūrinius.
kompozitoriaus L. van Beetho nistų konkurse „Muzika be
Tą patį savaitgalį Kauno fil ven kūrinius atliks Kauno sienų" Druskininkuose, dalyva
harmonijoje koncertuos Airijos rotušėje. D. Gering žinomas iš vo XII tarptautiniame jaunųjų
kamerinis orkestras iš Dublino, koncertų su Berlyno ir Miun muzikų festivalyje „Kaunas Vienos, 2003".
kuris jau yra koncertavęs Am cheno filharmonijų,
Graikų kompozitorių fortepi
sterdamo Koncertgebau salėje, Amsterdamo, Londono, Pary
Europoje, Pietų Korėjoje, Kini žiaus, Montrealio, Čikagos, joninę muziką Kauno rotušėje
joje, Austrijoje, Kennedy centre Philadelphijos, Pittsburg, Toki atliks Dino Mastroyiannis iš
Vašingtone, JAV. Atliks W.A. jo simfoniniais orkestrais. I. Graikijos. Tai vienas žinomiau
Mozart, B. Bartoko ir kitų kom Fountain yra jauniausias pia sių muzikantų, reprezentuo
nistas, laimėjęs A. Rubinšteino jančių graikų muziką pasaupozitorių kūrinius.

Paskutinį gegužės sekmadie
nį Lietuvoje prasidėjo Pažaislio
muzikos festivalis, jau devinta
sis. Pažaislio vienuolyne atida
rymo koncerte, skirtame Lietu
vos įstojimui į Europos Sąjun
gą, koncertavo trys jaunieji te
norai iš Armėnijos: Albert Saroyan, Vahan Harutunian, Arman Nikolian bei Lietuvos
solistai: Joana Gedminaitė, įne
ša Linaburgytė, Algirdas Janu
tas, Vladimiras Prudnikovas.
Skambėjo itališkos ir neapolietiškos dainos, L. van Beethoven
IX simfonijos finalas. Solistams
pritarė Kauno valstybinis cho
ras ir Lietuvos valstybinis sim
foninis orkestras. Dirigavo Gin
taras Rinkevičius.

Dailininkas gimęs 1956 m.
kovo 13 d. Klaipėdoje. Ernesto
Žvaigždino tapyba, tai - visų
pirmą spalva ir faktūra. Keis
damas šias pamatines prie
mones, dailininkas drąsiai tapo
drobės paviršių, kurdamas sa
vitą pasaulį, subtiliai laviruo
jantį t a r p
tikroviško figūratyvo ir abstraktaus tikrovės
paveikslo. E. Žvaigždinas mė
gaujasi faktūrine ekspresija.
Naudodamas įvairias, tik jam
vienam žinomas, priemones,
tapytojas formuoja naują p a '
veikslo paviršių: braižo, stum
do, gramdo dažų sluoksnį, tepa
storą reljefišką potepį - taip
atskleisdamas paties dažo spal
vos sodrumą ir gyvastį.
Toks drąsus, „aštrios" linijos,
geometrijos, sklaidytos erdvės
akcentavimas ir drąsus potepio
rėžis būdingas visai E. Žvaigž
dino kūrybai, kuri neretai su
panašėja su odos menu ar vi
tražinėmis
kompozicijomis.
Skaidulos išryškinamos ne tik
linijos, brūkšnio, bet ir kont
rastiškų spalvų supriešinimu.
Toks paviršiaus suaižymas įga
lina įvaizdinti deformuotą pa
saulio veidą. Tačiau ši deforma
cija ne ardanti; atvirkščiai, ji
praplečia kūrybinio lauko gali
mybes, nes leidžia paneigti
konkretybe laiko ir vietos erd
vėje.
Šiame kontekste sukuriama
ir Žvaigždino tematika. Ypatin
gai tapytojo mėgstamas van
dens motyvas, jo atspindžiai,
horizonto linijos - jau patys sa
vaime
įgalina
deformacijos
principų plėtotę. Tačiau van
dens stichija tik atspirties taš
kas, aplink kurį Ernestas augi
na miestus, įkuria prieplaukas
su laivais, pakrantes su kopo
mis ir vėjo gūsiais. Miestouosto, laivo vaizdiniai Žvaigž
dino kūryboje įgauna simbolinę
reikšmę. Tai - išvykimo ir
grįžimo, praradimų ir atradimų
simboliai. Laivas, kaip nerims
tančios sielos įvaizdis, atkartoja
ir menininko dvasinę būseną:

lyje. Jis koncertavo su žy
miausiais Europos ir pasaulio
orkestrais prestižinėse salėse
Bukarešte, Prahoje, Manchester. Didžiojoje Britanijoje.
Pažaislio festivalio gerbėjų
laukia 39 koncertai. Iš jų 3 premjeros. J a u tradicinė prem
jera, skirta Mindaugo karūna
vimo - Valstybės dienai įvyks
liepos 4 d. Kauno pilyje. Šiais
metais tai bus režisieriaus ir
sceninės adaptacijos autoriaus
Vytauto Grigolio pastatyta tra
gedija pagal Maironio istorinę
trilogiją
„Kęstučio
mirtis",
„Vytautas pas kryžiuočius" ir
„Didysis Vytautas - Karalius".
Festivalio premjera - V. Bar
tulio misterija chorui, solistams
ir instrumentiniam ansambliui
- „Kuršiai", atliks Kauno val
stybinis choras ir saksofonistas
Petras Vyšniauskas.
Festivalio baigiamasis kon
certas tradiciškai nuskambės
Pažaislio vienuolyne. Operų ir
operečių populiarias arijas ir
duetus atliks Irena Milkevi
čiūtė ir Asmik Grigorian bei
Kauno valstybinis choras ir
Pažaislio festivalio simfoninis
orkestras. Diriguos Petras Bin
gelis.
Organizatoriai tikisi, kad pa
saulio muzikinėje spaudoje pa
vadintas pačiu geriausiu festi
valiu savo turiniu ir pažintiniu
aspektu, LX Pažaislio muzikos
festivalis nenuvils klausytojų ir
šią vasarą visi, šią vasarą lan
kantys Lietuvą, laukiami ir
Pažaislio muzikos festivalyje.

visomis įmanomomis toninės
skalėmis. Tokia spalvinė sklai
da neretai t a m p a priemone pa
slėpti a r bent pridengti figūratyvinius kompozijos elemen
tus a r b a atvirkščiai, atskleisti
nakties stichijos slepiamą mies
to veidą. Kita vertus, tapytojas
mėgaujasi ir grynosiomis spal
vinėmis sąšaukomis, jų kon
trastais, leidžiančiais atskleisti
nuotaikų būvį ar kaitą, todėl E.
Žvaigždino tapyboje regime ir
atvirų spalvinių dėmių pulsa
vimą.
E. Žvaigždinas - produktyvus
menininkas, plėtojantis vie
ningą kūrybinį kelią. Ir nors
darbus vienija t a m tikra braižo
bendrystė, potepio jėga, faktū
rinė paviršiaus modeliuotė, iš
Dail. Ernestas Žvaigždinas. kurio orinė paveikslo stilistika, ta
kūrybos paroda atidaroma šian čiau kiekvienas E. Žvaigždino

dien, birželio 5 d., 7 vai. vak. Balzeko Lietuvių kultūros muziejuje.
6500 South Pulaski. Čikagoje.
J o n o Kuprio nuotrauka.

kūrinys alsuoja savitu charak
teriu, unikalia traktuote. Net ir
tais pačiais metais sukurti pa
veikslai daugiabriauniai: vie
n u r išryškinama linijos gracija,
kitur - dažo faktūra, „aštrus"
potepis arba, atvirkščiai, švel
nus, „plaukiantis" teptuko mos
tas.
Iš kitų Lietuvos dailininkų
E. Žvaigždinas išsiskiria savo
klaipėdietiška natūra, specifi
niu mąstymu, būdingu žmogui,
ilgai gyvenančiam prie jūros,
kuomet kiekviename potėpyje
j u n t a m a vėjo, šviesos ir van
dens sandrauga. Tai pabrėžia
žurnalistai ir menotyrininkai.
Parodos buvo surengtos Dani
joje, Vokietijoje, Rusijoje, Lietu
voje ir dabar JAV. Dailininko
paveikslus yra įsigyję gyvenan
tys Australijoje, beveik visoje
Europoje, Amerikoje.
Goda Giedraitytė
Klaipėdos Parodų r ū m ų
menotyrininkė

nuolatos klajojančių mūzų ir
spalvų pasaulyje, ieškant savi
tos ekspresijos, naujųjų kūry
binių tolių, tobulo potepio.
Paskutiniųjų metų darbuose
išryškėja dėmesys geometrinei
abstrakcijai,
atsisakant
net
švelnios užuominos į figūratyvą. Eksperimentuojama spalvos
ir linijos, formos santykių žais
mu: tuo tarpu atsiveriančios
pastatų konstrukcijų nuotru
pos, laivų fragmentai ar smėlio
kopų viršūnės tampa savaran
kiškai egzistuojančiais elemen
tais, kuriuos kiekvienas žiū
rovas gali sudėlioti į savo su
pratimo,
pajautos
mozaiką.
Anot Ernesto tai svarbiausia
kūrybos dalis — palikti žiū
rovui priimti kūrinį savaip,
kaip jaučia.
Ir vis dėlto pati tema E.
Žvaigždinui nėra svarbi. Ji tik
priemonė įgyvendinti tikrąją
tapybos
prigimtį,
išryškinti
spalvos grynuolį. Autorius ypač
mėgsta niuansinę spalvų gamą:
dažnai paveiksluose vairuoja

įskai #s

Ernestas Žvaigždinas. Aliejus. Drobė.

Vilniaus

Paulius Jurkus — širdies ir
kultūros žmogus

justi, bendraudamas su Pauliu
mi: vis gimtoji Žemaičių Vardu
va, vis iškalbios lituanistikos
studijų
VDU Kaune akimir
kos, vis nuolat prisimenami
1944-ųjų siaubo filmo kadrai,
kai žuvo jo artimiausias bičiulis
poetas Vytautas Mačernis. Tas
buvo gyva jo atminty, tas
įvairiopai atsimušė jo kūryboje
- novelių rinkinyje Pavasaris
prie Varduvos (1954), romane
Smilgaičių akvarelė (1957), ki
tose poezijos ir prozos knygose,
tapyboje bei knygų iliustraci
jose.

New Yorke, redaguojant tėvų
pranciškonų leidžiamą savait
raštį Darbininkas, turbūt nebu
vo dienos be Pauliaus. Jis buvo
Paulius buvo ypatingai šiltas,
ne tik nuolatinis ir nepakei
jaukus
(tai vienas jo mėgs
čiamas šio savaitraščio auto
tamųjų
epitetų)
žmogus, nieka
rius, nuolat nuoširdžiai visiems
da
nepristigęs
humoro,
švelnios
padėdavęs pačiais įvairiausiais
ironijos,
neišsemiamo
gerano
patarimais, bet ir nuolat junta
riškumo.
Podraug
jis
turėjo
at
ma nesavanaudiškoji New Yorkaklią
žemaitišką
nuomonę,
ko Lietuvių Bendruomenės sie
la. Jo sveikas žemaitiškas opti įtikinti jį nebuvo lengva. Drįs
čiau sakyti, jog jis, beveik pir
mizmas, neabejotinai susijęs su
mosios Lietuvos nepriklauso
kūrybiškumu, buvo pavydėtina
mybės vienmetis, niekad ir ne
savybė, kurią nemaža dalis iš
pasitraukė iš jaunosios Lietu
eivių, ar tiksliau išvietintųjų,
vos, ji liko su juo tokia, kokia
prisitaikę prie naujų, neįprastų
buvo prieš šešetą dešimtmečių
gyvenimo sąlygų, netruko pra
kaip svarbiausia ir nekeistina
rasti.
jo romantinė vizija.
Rašyt. Paulius Jurkus.
Palikęs Lietuvą 1944-ųjų ru
Į amžino poilsio vietą paly
Gerokai pavėluotai, bent jau denį, Paulius taip ir nesiryžo dint velionį, daug nusipelniusį
mane, pasiekė dar viena liūdna jos aplankyti. Galima sakyti, tautai, su juo atsisveikinama
žinia. New Yorke Didįjį penkta kad naujosios pokario Lietuvos ne vien jį apgailint ir liudint,
dienį, balandžio 9 d., eidamas jis taip ir nepažino, galėčiau bet ir didžiulėm ovacijom, ploji
88-uosius metus, po sunkios li gal net sakyti - nepripažino mais. Esu tikras, kad tokio
gos mirė rašytojas, dailininkas, (dabartinę lietuvių literatūrą mūsų, net ir nepažinojusių ve
ilgametis išeivijos leidinių Ai laike per daug sovietiška), ta lionio, atsisveikinimo susilauks
dai, Ateitis, Darbininkas redak čiau jo pažintasis ir nuolat ro- Paulius Jurkus, širdies ir kul
torius, publicistas ir meno kri mantizuojamas jaunystės laikas tūros žmogus, kurio palaikai
tikas Paulius J u r k u s . Septyne buvo išgyventas ir tebeišgyve- pagaliau grįš į taip jo numylėtą
rius metus, mano praleistus namas labai giliai. Tą galėjai tėviškę.
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Leidiniai
Angelų pasaulis —
pagal Algimantą

Algimantas
Kezys.
The
Realm of Angels. In Heaven as
it LS on Earth. Išleido .,Galerija"
4317 S. VVisconsin Ave, Stickney, IL 60402-4261. Tekstas ir
nuotraukos — Algimanto Kezio.
J anglų kalbą vertė Nijolė Baleška Gražulis. įvadą parašė
Rūta Mėlynė. Kaina nepažymė
ta.
Patrauklus tai leidinys: dide
lio formato, įspūdingu viršeliu
ir 175 puslapiais, išmargintais
kompiuterizuotais angelais ir
prasmingais tekstais, bylojan
čiais Algimanto Kezio filosofijos
'gerąja to žodžio prasme) mintis
apie tikėjimą.
šventraščius,
gyvenimą...
Ar tekstai papildo angelų
įvaizdžius, ar įvaizdžiai paaiš
kina žodžius? Tai maždaug ta
pati „neįspėjama" amerikietiš
ka mįslė: ar pirma atsirado viš
ta, ar kiaušinis?
Iliustracijos — ypatingos: Ri
mantės Butkuvės ir Vaidos
Juozapaitytės medžio skulptūrų
nespalvotoms
fotografijoms
kompiuterine technika sutei
kiant įvairius atspalvius. Ta
čiau šiuos tekstus ir šias ilius
tracijas sutikome jau ir anks
čiau: Algimanto Kezio leidinyje
Angelu pasaulis. Kaip žemėje,
taip ir danguje. (Parodų, vyku
sių 2001 m. Čiurlionio galeri
joje. Čikagoje. Maironio lietuvių
literatūros muziejuje Kaune.

katalogas. Gaila, kad A. Kezys
savo knygose vengia pažymėti
išleidimo m e t u s . I S k i r t u m a s
toks. kad čia tekstai buvo lietu
vių kalba ir p a t s leidinys kuk
lesnis: m i n k š t a i s viršeliais, ma
žesnio formato. Šiųmetiniame
leidinyje r a n d a m e išsamios bio
grafinės medžiagos apie foto
menininką Kezį (ir pats laikas).
Algimantą Kezį pažįsta už
sienio, ypač Čikagos, lietuviai.
Pažįsta ir Lietuva. Tačiau jis gi
liai įmynęs savo kūrybos pėdas
ir amerikiečių fotomeno pasau
lyje. J o p a r u o š t u s kalendorius
ir fotografijų knygas yra iš
leidusios svarbios amerikiečių
leidyklos, pvz.. Loyola University P r e s s ir kt. Bibliografijoje
rašoma, kad Algimantas Kezys
yra a u t o r i u s daugiau kaip 70
knygų, daugybės kalendorių,
katalogų, plakatų ir kt. spaudi
nių. Rodos, tokio kūrybinio
kraičio t u r ė t ų bet kam pakakti,
bet A. Kezys dažnai kviečiamas
su paskaitomis, pranešimais,
prašomas padaryti įvadą įvairių
meno parodų atidarymuose. Ir
tai ne tik Čikagoje ar apylin
kėse, bet ir Pietų Amerikoje,
Meksikoje, Lietuvoje, Vokieti
joje.
K e l i a u d a m a s po pasaulį ir da
lindamasis savo mintimis su
meno mylėtojais, A. Kezys kau
pia naujas patirtis, „sugauna"
naujus vaizdus savo fotoaparate
ir atmintyje. Anksčiau ar vėliau
visa t a p a t i r t i s susiklosto į nau
jus, dar iki tol n e a t r a s t u s , kū
rybos plotus.
The Realm of Angels, kaip ir
Angelų pasaulis,
suskirstyta į
septynis skyrelius. Kairiajame
puslapyje s p a u s d i n a m a s t r u m 
pesnis ar ilgesnis tekstas, de
šiniajame — iliustracija. Algi
m a n t a s Kezys (arba jo kompiu
teris) mėgsta aštrias, ryškias
spalvas, kurios visgi suteikia
vaizdams kažkokį nežemišką,
mistišką įvaizdį.
Kadangi knyga anglų kalba,
tinka padovanoti ir kitatau
čiams meno mėgėjams. D B

Dr. Milda Budrienė.

Menkas leidinys apie
žymią asmenybę
J ū r a t ė Tamulaitienė. Darbš
tumo ir valios harmonija. Apie
daktare, lietuvių medicinos isto
rijos tyrinėtoją Mildą Budrienę
'Budrys). Vilnius. 2003 m.
Visuomet malonu, kai apie
žymius žmones
išleidžiamos
monografijos. Kiekviena jų —
svarus įnašas į lietuvių tautos
ir kultūros istorijos lobyną, iš
kurio ateities kartos galės sem
tis išminties bei žinių. Tačiau
ne visuomet sulaukiame leidi
nio, kurio aprašomas asmuo yra
nusipelnęs. Taip atsitiko su
knygele Darbštumo
ir valios
harmonija,
turbūt
turėjusia
tikslą pristatyti žymią užsienio
lietuvių asmenybę, dr. Mildą
Budrienę. Užuot to, atrodo, iš
ėjo kažkoks nemalonus nesusi
pratimas.
Visų pirma knyga to leidinio
vadinti negalime. Tai greičiau
brošiūrėlė, plonučiukas, vos 31
psl„ tarytum atkištinis leidinu
kas, pamargintas labai nekoky
biškomis nuotraukomis. Jo au
torė yra (arba bent buvusi)
Lietuvos Enciklopedijų redakci
jos medicinos skyriaus darbuo
toja. Ji ne kartą lankėsi Čika
goje, rinkdama medžiagą JAV
lietuviai žinynui.
Tuomet, be
abejo, ir susipažino su dr. Milda
Budriene. Be to. J. Tamulai
tienė buvo pagrindinė dr. Mil
dos Budrienės leidinio Mūsų gy
dytojai, paruošto Enciklopedijų
leidyklos, redaktorė. Tad yra vi
sai logiška, kad ši autorė imtųsi
darbo parašyti monografiją apie

dr. M. Budrienę, tik kodėl su to
kiais rezultatais?
Kaip j a u minėta, dr. M. Bu
drienė yra išskirtinio darbš
tumo, pasiryžimo ir pasiekimų
asmenybė. Jos darbai ir gyveni
mas tikrai vertas daugiau negu
šešiolikos puslapių teksto ir
aštuonių iliustracijų. Dr. Bud
rienė yra įkūrusi Čikagoje Lie
tuvių medicinos muziejų — vie
nintelį tokį užsienyje. Daug
metų buvo Lietuvių gydytojų
biuletenio redaktorė, kartu su
fotomenininku Algimantu Keziu organizavo kasmetines foto
parodas. Parašiusi ir išleidusi
visą eilę knygų lietuvių ir anglų
kalba, moksliniais straipsniais
bendradarbiavusi amerikiečių
bei lietuvių spaudoje. Vėliau
sias dr. Budrienės stambus. 360
psl„ veikalas Lietuviai gydyto
jai ir mokslininkai, išleistas Li
tuanistikos tyrimo ir studijų
centro Čikagoje 2002 metais,
parodo, kad dr. Milda Budrienė
yra verta lietuvių medicinos is
torijos tyrinėtojos vardo, kuriuo
savo knygutės viršelyje, J. Ta
mulaitienė ją tituluoja.
Deja, pati knygelė yra dau
giau aprašomosios lietuvės gy
dytojos ir mokslininkės įžeidi
mas, kaip pagerbimas. Lauk
sime, kad ateityje bus labiau
susidomėta dr. Mildos Budrie
nės atliktais darbais ir paruošta
išsami monografija. O medžia
gos tokiam leidiniui yra tikrai
pakankamai.
„ R
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Iš po šmaikščios Kosto Ostrausko
plunksnos
Kostas Ostrauskas. Gyveno
kartą senelis ir senelė. Tripti
kas. Išleido Algimanto Mackaus
Knygų leidimo fondas; AM&M
Publications, 218 Brookside
Lane, Unit A, Willowbrook, Illi
nois 60514-2907. Kietais vir
šeliais su aplanku, 100 psl. Kai
na nepažymėta. Aplanko ir tek
sto piešiniai Stasio Eidrigevičiaus. 2000 m.

GYVENO KAKTĄ
SENELIS JR SENELE

Kostas Ostrauskas. Specitacjulum Mundi. Chicago, 2003
m. Išleido taip pat Algimanto
Mackaus Knygų leidimo fondas.
160 psl. Kietais viršeliais su
aplanku (Henrietos Vepštienės). Abi šios knygos gaunamos
ir Draugo knygynėlyje, 4545 W.
des?
63rd Str., Chicago, IL 60629.
Seneliai pažvelgia į Studentą.
Jis šypsosi.
Studentas. Žalsvoji musmirė,
Kosto Ostrausko kūryba —
neeilinė. Jis žodžius varinėja, jeigu neklystu.
Senele. Ta pati.
kaip įgudęs piemuo vešlioje žo
Senelis. Mirties angelas.
lėje. Visgi skaitytojui kartais
Studentas. Taip dramatiškai?
atrodo, kad nei piemuo įgudęs,
O
gal komiškai?
nei žodžiai jo klauso. Jie elgiasi
Senelė.
Ar žinai, kas laukia,
kažkaip savarankiškai, net įžū
jos
užvalgius?
liai, subėgdami būrin, vėl išsi
Studentas. Jeigu sakai, Mir
sklaidydami, nepaisydami „kal
ties
angelas, tai turbūt mirtis?
bos rikiuotės", nebijodami logi
Senelis.
A, tačiau kokia mir
kos botago ir nustebusio skaity
tis:
tojo aiktelėjimo. Bet toks jau
Studentas. Negi vienos neuž
yra Kostas Ostrauskas...
tenka?
Ne naujokas jis „baltose lan
Senelė. Kur neužteks, kur ne
kose, kur ganosi juodos avys".
Pradėjęs literatūrinius bandy užteks, balandėli, bet ne su
mus 1943-1944 m. Lietuvoje, kiekvienu vienodai ji susidoro
gausiau kūrybiškai ėmęs reikš ja.
Senelis. Tik paklausyk: po detis, jau po karo atvykęs į Ame
šimties-dvylikos
valandų...
riką. Nors kūrybinio kelio pra
Studentas.
Taip
greitai?
džia vedė ir į poeziją, ir į nove
les, K. Ostrauskas pagaliau su
Seneliai labai smulkiai ir
stojo prie dramos. Pypkė, Ka
vaizdžiai
papasakoja Studentui,
narėlė, Žvakidė, dramų rinki
kokie
apsinuodijimo
grybais
niai Kvartetas, Čičinskas ir ke
simptomai,
kaip
ilgai
teks
kan
letas kitų: vienveiksmių, „mikkintis,
kol
pagaliau
mirtis
atneš
rodramų", stambesnių.
Kodėl dabar vėl prisimename palengvėjimą.
Tačiau dramaturgas dar ne
2000-aisiais išleistą knygą Gy
baigia
„ganyti savo žodžių":
veno kartą senelis ir senelė?
staigmena
po staigmenos, tra
Nors ji išleista palyginti nese
gedija
ir
komedija
taip susiraizniai, bet Ostrausko dramų mė
go,
tartum
jauno
kačiuko nu
gėjai, be abejo, prisimena, kad
čiuptas
gijų
kamuolys,
kol paga
su tuo „seneliu ir senele" susi
liau
visos
problemos
išrišamos.
pažino anksčiau išleistame Kva
rtete. 2000-aisiais Algimanto Bet ar tikrai? Kai manome, kad
Mackaus Knygų leidimo fondas viskas išspręsta, tuomet iš tik
pateikė šią šmaikščią, makab- rųjų prasideda neraminantys
rišką „pasaką" atskiru, gražiai klausimai ir spėliojimai: ar tik
rai yra taip, kaip atrodo, ar čia
apipavidalintu leidiniu.
Knyga vadinama triptiku. Iš dar kažkoks nesuprantamas au
tikrųjų ji sudėta iš trijų skir toriaus pokštas?
tingų, bet tarpusavyje tampriai
surištų, dalių: „Gyveno kartą
Antroji Kosto Ostrausko kny
senelis ir senelė"; „Oi grybai,
ga
— trumpų, vingiuotų, stebi
grybai"; „Valse triste". Veltui
nančių
žodinių vinječių mozai
čia ieškotume įprastinių pasakų
ka.
Pirmoji
dalis pavadinta
senelio ir senelės, geraširdžio
„Patarlės
ir
priežodžiai",
antroji
tėvuko ir myluojančios močiu
tės. Su K. Ostrausko seneliais — „Spec(tac)ulum mundi", kaip
susitikti — pavojinga, ką pati ir pati knyga.
Čia žaidimas žodžiais ir fra
ria antriniai veikėjai. Dėl to
autorius jau pirmosios dalies zėmis pasiekia aukščiausią
pradžioje žiūrovą (ar skaitytoją) laipsnį. Nieko nėra taip, kaip iš
perspėja ant viduriniųjų durų pirmo žvilgsnio atrodo. Lietu
užbrėžtais vienuolika brūkšne viškos — įprastinės-— patarlės,
lių. Vėliau paaiškėja, ką jie perleistos per K. Ostrausko ta
lento prizmę, įgauna kitas spal
žymi.
vas
ir reikšmes. Tai tikras pasi
Štai triptiko vidurinėje da
tenkinimo
šaltinis visiems, ku
lyje, pavadintoje „Oi grybai,
rie
bet
kuomet,
klausydamiesi
grybai", seneliai, pavaišinę sve
radijo
pranešėjo
ar žiūrėdami
čią Studentą grybais, pradeda
TV
programos,
„ginčijosi"
su
dialogą:
kalbėtoju,
mėtė
replikas
ar
ko
Senelė: Tai tavo paskutinė
mentarus, negalinčius pasiekti
vakarienė.
Studentas: Vakarienė? Aš to, kuriam buvo skirti.
Kostas Ostrauskas savo nu
maniau, čia dar tik pietūs.
smailintu
sąmojumi taip „gin
Senelis: Vakarienė.
čijasi"
su
lietuviškomis patar
Senelė: Paskutinė.
lėmis,
priežodžiais,
posakiais:
Senelis. O po to — naktis.
kai
kur
tik
trumpu
sakiniu,
kai
Studentas. Naktis?
kur
sukurdamas
savotiškas
Senelė. Ar žinai, kokį grybą
„mikrodramukes". Pavyzdžiui:
taip skaniai valgei?
Senelis. Ir suvalgei?
Ten gera, kur mūsų nėra
Senelė. Taigi, ar žinai.
—Tai
gal ten ir kraustykiStudentas. Iš kur čia, žmo
mės?
gau, žinosi.
Seneliai. Amanitą...
Be Dievo valios nė plaukas
Studentas (staiga). ...phalloi- nuo galvos nenukris

y
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Plikis. Na, nors tokia paguo
da...
Antroje dalyje — „Spec
(taoulum mundi" —jau kiek il
gėlesni pašmaikštavimai, pagaunantys, priverčiantys nusi
šypsoti, nustebti, o kai kur
.jautresnei dūšiai" gal net pasi
piktinti, kai K. Ostrauskas pa
sinaudoja privilegija „iš dainos
žodžio neišmesi". (Beje, jis ir
šiai patarlei turi „priešpatarlęn.) Štai pluoštelis pavyzdžių:
Pirmoji lietuviška knyga
Įsikibęs plunksną, užgulęs
stalą, darbuojasi
Martynas
Mažvydas.
Kulvietis, Rapolionis, Zabloc
kis ir kiti. Ką tu čia, Martynai
veiki?
Mažvydas. Rašau.
Tie patys. O ką?
Mažvydas. Negi nematote?
Pirmąją lietuvišką knygą.
Žirklės
Žirklės (išsižergusios). Tai
kirpsim! Tai karpysimi (Nusi
šypsojusios iki ausų) Nieko ne
beliks!
Cenzorius (balsas iš „aukš
tybių"). Gal ir karpysit. Gal ir
nieko nebeliks. (Išdidžiai) Bet
be manęs —jūs tiktai žirklės.
Žirklės dabai nustemba). Tik
tai?
Ir susirūpina...
Dėl skonio nesiginčijama
—Ypač kai jo neturi.
Gerais norais pragaras grįstas
Paima Šėtonas vieną Gerą
Norą, paima kitą ir grindžia
pragarą.
Šalimais sėdi labai nusiminęs
ir susirūpinęs Blogas Noras.
Blogas Noras (beveik pro aša
ras). O kuo aš geresnis?
Geras Noras (šyptelėjęs). Gal
blogais norais dangus grįstas?
Šėtonas nusikvatoja.
Trojos arklys
Prie Trojos vartų stovi Kui
nas.
Achilas. Tai čia Trojos arklys?
Odisėjas. Nekrėsk juokų. Susikalkit medinį.
Patroklas. Medinį?
Achilas ir Patroklas nusikva
toja.
Kuinas. Ačiū dievams. Tikrai
nenorėčiau, kad man į vidurius
sužygiuotų ištisa kariauna.
Kilsteli uodegą, nusižvengia
ir nušuoliuoja pašaliais.
Achilas ir Patroklas. Na ką
gi, eime kalti.
Nuobodžiuko pasaka
Ateina Nuobodžiukas, atsi
sėda ant kelmo ir ima sekti pa
saką.
Nuobodžiukas. Seku, seku pa
saką: rijo vilkas ašaką...
Kur buvęs, kur nebuvęs, at
bėga Vilkas, griebia ir praryja...
Vilkas. Cha! — Ne ašaką, o
Nuobodžiuką.
Pasaka baigta.
D.B.

