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Jis atrado raktą nuo liaudies lobių skrynios

Dr. Jonas Balys.

Jonas Balys. Raštai. IV. Iš
leido Lietuvių literatūros ir tau
tosakos institutas. Redakcinė 
komisija: Vacys Milius, Leonar
das Sauka ir Kazys Grigas. Vil
nius. 2003 m. Knygos leidimą 
parėmė Lietuvos Respublikos 
Kultūros ministerija ir LR Švie
timo ministerija. Knyga didelio 
formato, 292 psl. (minkštais 
viršeliais). Lietuvių literatūros 
ir tautosakos instituto adresas: 
Antakalnio g. 6, LT-2055 Vil
nius.

Jeigu reikėtų supažindinti su 
šios knygos autoriumi Jonu Ba
liu, nepakaktų kelių laikraščio 
puslapių. Jis — etnologas, folk
loristas, išleidęs 34 knygas, pa
rašęs daugiau kaip 600 straips
nių tautosakos-tautotyros ir ki
tais klausimais; redagavęs Lie
tuvių tautosakos lobyną (9 to
mai tarp 1951—1958 m.), įtei
gė metraštį Lituanistikos dar
bai ir suredagavo du jo tomus (I 
— 1966, II — 1969 m.). Atvykęs 
į JAV, kaip ir tūkstančiai lietu
vių, Antrojo pasaulinio karo 
pabėgėlių, dr. Jonas Balys savo 
moksliniais darbais netrukus 
pasižymėjo ir šiame krašte: 
buvo kelių universitetų moksli
nis bendradarbis, dirbo JAV 
Kongreso bibliotekoje, Washing- 
ton, DC, kaip Baltijos srities 
specialistas, dalyvavo, ruošiant 
bibliografinius veikalus. Buvo 
bostoniškės Lietuvių enciklope

dijos bendradarbis. Nuo 1936 
m. teikė lietuvišką bibliografinę 
medžiagą periodiniam leidiniui 
Internationale Volkskundliche 
Bibliographie.

Galbūt nuostabiausia, kad dr. 
Jonas Balys, gyvendamas toli 
nuo savo gimtojo krašto, vieną 
po kito leido lietuvių liaudies 
tautosakos tomus. Tautosakos, 
kurią surinko, ne tik gyvenda
mas Lietuvoje, bet ir čia — 
Amerikoje.

Kai kuriuos rinkinius išleido 
anglų kalba, pvz.: Lithuanian 
Narrative Folksongs (1954), 
Lithuanian Folk Songs in The 
United Statės (1955), Dictionary 
of Folklore, Mythology and Le- 
gend (1949-1950 ir kt. Rašė 
taip pat vokiškai, bet daugiau
sia — lietuviškai.

Dr. Jonas Balys buvo ne vien 
tautosakos rinkėjas, bet ir ty
rinėtojas. Kaip jo Raštų II da
lies (2000 m. Vilnius) pratar
mėje teigia Gintaras Beresne
vičius: „Teoriniu J. Balio mito
logijos tyrinėjimo pagrindu tapo 
XIX a. antrosios pusės-XX a 
pradžios pozityvistinės religijų 
istorijos, kaip animizmas, ani- 
matizmas, kurios laikėsi prie
laidos, kad religija evoliucionuo
ja nuo ‘primityvios’ stadijos, ti
kėjimo dvasiomis, abstrakčia 
galia, sielomis — iki politeizmo 
ir galiausiai monteistinių reli
gijų. ... Trumpai tariant, Jonas 

Balys lietuvių mitologijos ty
rinėjimuose niekada nepraras 
vieno iš krofėjų statuso. Su juo 
nesutikti galima, nepastebėti, 
nepasiremti — nepavyks”.

Jonas Balys gimė Panevėžio 
apskrityje, Kupiškio valsčiuje, 
Krasnavos vs. 1909 m. liepos 2 
d. Matyt, jam nuo kūdikystės 
įtakos tūrėjo tautosaka, liau
dies papročiais bei tardicijomis 
turtinga kupiškėnų aplinka. 
Baigęs Kupiškio vid. mokyklą ir 
Panevėžio mokytojų seminariją, 
vėliau studijavo Kauno, Graco 
ir Vienos universitetuose. Vie
noje 1933 m. įsigijo daktaro 
laipsnį. Grįžęs į Lietuvą, 1933- 
1935 m. buvo Vytauto Didžiojo 
universiteto Kaune etnikos ka
tedros vyr. asistentas; 1942- 
1944 m. Vilniaus u-teto tautoty
ros katedros vedėjas ir docentas

Karo audrų išvytas iš tėvy
nės, dr. Jonas Balys nenutrau
kė mokslinio bei švietėjiško dar
bo: buvo Freiburge i. Br. Deuth- 
sches Volksliederarchiv asisten
tas, 1946-1948 m. Pabaltijo 
universiteto Hamburge-Pinne- 
berge profesorius, rašė straips
nius Vokietijos folkloro periodi
koje.

Lietuvoje leidžiamoje Jono 
Balio Raštų serijoje pakartoja
mi ankstesnieji jo leidiniai, 
išleisti atskiromis knygomis. 
Kai kas šiek tiek perredaguota, 
pergrupuota, kai kas palikta, 

kaip ankstesniuose leidiniuose.
Ketvirtą) ame Raštų tome ran

dame jo paruošėjos Ritos Rep
šienės Jvadą, o knygos turinys 
suskirstytas į penkias pagrin
dines dalis: „Fabula obscena”, 
„Dvasios ir žmonės”, „Užburti 
lobiai”, „Lietuvių mitologinės 
sakmės”, „Liaudies magija ir 
medicina”. Be to, yra turinys, 
paaiškinimai, asmenvardžių ro
dyklė. Anglų kalba pateikiama 
10 puslapių „Bibliography, 
Summary, and References”. Vis
gi, Jono Balio raštų atžvilgiu — 
tai labai šykštus mėginimas 
perduoti šio žymaus etnologo 
surinktos medžiagos svarbą ke
liais trumpais sakiniais.

Yra šiame tome ir tam tikrų 
„keistenybių”. Viena jų — „Fa
bula obscena” (psl. 1-10). Pats 
Jonas Balys teigia, kad šiame 
skyriuje surinkti pasakojimai- 
anekdotai-padavimai parodo lie
tuvių liaudies pažiūras kitų 
tautybių atžvilgiu, į tarplyti- 
nius santykius, socialinius 
klausimus ir kitas temas, ku
rios kartais „viešai nediskutuo
jamos”. Pasakojimai liudija ir 
ankstesnių laikų etines nuosta
tas tarp padorumo ir nepadoru
mo normos, kuri kartais nuk
rypsta į nešvankumą, „blevyz
gojimą”.

Kitas kažkaip nenuoseklus 
intarpas yra 220 psl., prieš 
„Liaudies magijos ir medicinos” 

skyrių. Knygos leidėjai pateikia 
tokio turinio pastabą skaityto
jams:

„Šioje knygelėje skelbiama 
medžiaga pirmoj eilėj teikiama 
moksliškiems tautosakos arba 
folkloro tyrinėjimams.

Praktiškam šių dienų gyveni
mui tie dalykai netinka.

Melstis reikia taip, taip 
rašoma maldaknygėse, o susir
gus reikia kreiptis pas gydytoją.

Medžiaga skelbiama taip, 
kaip ji buvo iš žmonių užrašyta, 
tad skaitytojai prašomi nesis
tebėti, jei kur rasite grubių 
išsireiškimų”.

Kyla klausimas: kas gi tie 
„Leidėjai”, kurie pasirašo po 
tuo perspėjimu? Ar tai pakarto
jimas iš ankstesnės J. Balio 
knygos (tuomet toks perspė
jimas atrodytų visai logiškas), 
ar šio tomo sudarytojų įrašas?

Vargiai dabar žmogus, ku
riam skauda dantį, pagalbos 
kreipsis į Mėnulį: „Jaunas Mė
nuli, dangaus karalaici, sergėk 
mane nuog ugnies degimo, nuog 
vandens skendimo ir nuog dan
tų skaudėjimo”. Arba štai toks 
patarimas: „Užsidegus trobai, 
reikia tris kartus apibėgti ap
link, tai ugnis nebesiplės ir dau
giau namų nebeuždegs”.

įdomumo dėlei, spausdiname 
keletą padavimų ir knygos su
darytojos Ritos Repšienės įvadą.

D.B.

Tęsiant Jono Balio 
publikacijas

Žymiausio XX amžiaus lietu
vių pasakų tyrinėtojo Jono Ba
lio palikimas išties didelis. Tai 
vertingumo neprarandantis Lie
tuvių pasakojamosios tautosa
kos motyvų katalogas, išsamus 
ir skrupulingai parengtas Lie
tuvių liaudies sakmių I tomas, 
studijos ir straipsniai, publika- 
cįjos ir recenzijos. Šiame tome 
toliau skelbiame mūsuose sun
kiai randamą ir todėl primirštą 
Balio kultūrinį paveldą. Pir
miausia pateikiamas bibliogra
fine retenybe tapęs Lietuvių 
liaudies sakmių I tomo priedas, 
pavadintas „Fabula obscena”. 
Tai nešvankieji arba nepado
rieji siužetai, pasak paties Ba
lio, ypatingas skyrius; mums 
liudijantis savitą nacionalinę 
raišką - lyties, tautybių, socia
liniais klausimais. Įdomi pati to 
meto riba, parodanti etines 
nuostatas tarp padorumo ir vul
garybės, normos ir marginali- 
jos; tiems laikams būdingas 
nešvankumo supratimas dabar 
atrodo gana kviestionuotinas.

Parengęs ir kitus du Lietuvių 
liaudies sakmių tomus, karo 
metu jis negalėjęs jų paskelbti 
dėl vokiečių okupacinės val
džios cenzūros, nors tuo metu ir 
buvo pakankamai lėšų. Mat, pa
sak J. Balio, cenzoriams nepati
ko sakmės apie piliakalniuose 
miegančią lietuvių kariuomenę, 
galinčią sunkiausią valandą pa
busti ir išvaduoti kraštą ir pan. 
Pasitraukiant iš Lietuvos, visos 
sukauptos medžiagos išsivežti 
tiesiog fiziškai buvo neįmano
ma. Buvo atrinkti tik patys 
įdomiausi tekstai, paties ranka 
nusikopijuoti.

Tik ketvirtadalis atrinktos 
medžiagos buvo paskelbta: dalis 
Amerikoje - Istoniai padavimai 

(Chicago, 1949, deja, knyga 
išlikusi tik anapus Atlanto), 
Dvasios ir žmonės (Blooming- 
ton, Ind., 1951), Liaudies magi
ja ir medicina (Bloomington, 
Ind., 1951), kita dalis Anglįjoje 
- Lietuvių mitologiškos sakmės 
(London, 1956), Užburti lobiai 
(London, 1958). Lietuviška me
džiaga buvo papildyta naujais 
1949-1950 metų užrašymais iš 
Amerikoje gyvenančių lietuvių. 
Dirbdamas Indianos universi
tete garsaus amerikiečių folklo
risto St. Thompsono asistentu, 
jis buvo paakintas elgtis taip, 
kaip Amerikos pionieriai elgiasi 
po miško gaisro ar viesulo, t.y. 
pradėti viską iš pradžių. Pasi
ėmęs po pažastimi milžinišką 
rekorderį, jis dvi vasaras kelia
vo po Amerikos lietuvių koloni
jas ir užrašinėjo tautosaką. 
Trumpas kelionių dienoraštis 
spausdinamas paties pareng
tame Lietuvių dainų Amerikoje 
antrajame rinkinyje, išleistame 
Silver Springs, MD., 1977, p. 
XVI-XXVI.

Žmonės, pas kuriuos apsilan
kydavo, dažnai jo klausdavo, 
matyt, iš papratimo: „Ką jūs čia 
parduodate?” Jis atsakydavęs: 
„Nieko neparduodu, bet perku 
liaudies dainas ir pasakas, bet 
už tai nieko nemoku”. Taip atsi
rado naujasis Jono Balio tauto
sakos archyvas, kuris saugomas 
Amerikos lietuvių kultūros ar
chyvo muziejuje Putname, JAV. 
Magnetinių įrašų kopijos saugo
mos ir Washington, D. C. Kon
greso bibliotekoje, „Folk Song” 
archyve. Iš savo rinkinių jis pa
ruošė plokštelę „Lithuanian 
Folk Songs in the United Sta
tės” (1955), kurioje skambėjo 
dvidešimt originalių lietuviškų 
įrašų. Ją išleido plokštelių stu-
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dįja „Folkways Records”, propo- 
guojanti liaudiškąją muziką 
Amerikoje.

Skelbdamas Amerikoje lietu
viškąją tautosaką, rengiamai 
serįjai jis pasirinko Lietuvių 
tautosakos lobyno antraštę. 
Apie tai žinomas Amerikos lie
tuvių tautotyrininkas Antanas 
Mažiulis rašė: „J. Balio pradė
tasis leisti Lietuvių tautosakos 
lobynas yra didelė asmeninės 
aukos išdava ir liudįjimas, kad 
lietuviškasis darbas dirbamas 
ne tuščiai ginčijantis dėl kokio 
nors susėdimo bei Jurgio ke
purės, bet ir išsaugant visiems 
laikams savo tautos kūrybinį 
palikimą.” Pasirodė net vienuo
lika Lobyno tomų, du iš jų - 
Dvasios ir žmonės, Liaudies ma
gija ir medicina - patys pirmieji 
skelbiami ir šiame Raštų tome.

Įdėmiai stebėdamas pasakų ir 
sakmių išmintį, jis įtaigoja tuos 
amžinus ir žmogaus prigimčiai 
artimus ir reikšmingus dalykus 
- bendravimą su anapusiniu 
pasauliu, šio pasaulio supra
timą ir jo galių pažinimą bei 
valdymą, senolių patirties puo
selėjimą. Akivaizdu, kad lietu
vių mitologinėse sakmėse iš
saugota daugybė pagoniškus 

laikus siekiančių tikėjimų. Kaip 
ir tikėjimas, kad miręs žmogus 
gyvena panašų gyvenimą ir to
liau šioje žemėje, tik dabar jis 
ne visados ir visur pasirodo. Jis 
turi tą patį medžiagišką kūną, 
galima jį pažinti, jis gali kal
bėti, jaučia šaltį ir karštį, nori 
valgyti ir gerti [...] Jei gyvas 
žmogus pasimaišo ant jų kelio 
ir jiems trukdo, perspėja jį ir 
pavaro šalin, bet nieko blogo ne
daro [...]. Tai vis labai senų 
laikų pažiūros. Daug Jono Balio 
pastabų yra itin vertingos ir 
tartum reikalauja platesnių ty
rinėjimų, siūlydamos savitą ir 
netikėtą požiūrio tašką.

Netikrumo jausmas dėl bū
simo pomirtinio gyvenimo, aiš
kumo siekimas, meilė ir gailes
tis, kartu ir baimingos nuosta
tos dėl mirusiųjų, pasak Jono 
Balio, sukūrė visas tas sakmes 
arba legendas, įdomius mūsų 
tautos kūrinius, akivaizdžiai 
parodančius josios dvasingumą.

Net ir pasakojimai arba 
sakmės apie Užburtus lobius, 
didelius turtus, paslėptus pilia
kalniuose, pilnas aukso skry
nias, kurias saugo karalaitės, 
mirusieji ar velniai, turi ilgą ir 
gana įdomią istorįją, siekiančią 
apie porą tūkstančių metų 
atgal. Kaip ir senesnis pas
tebėjimas, kad ir žymi užkal
bėjimų dalis yra keliaująs lobis, 
ieškant tarptautinių užkalbėji
mų paralelių.

Puikiai išmanydamas publi
kuojamą lietuviškąjį paveldą, 
jam įvertinti panaudojo įvairią 
kontekstualią terpę: baltišką, 
slavišką ir germanišką medžia
gą bei tyrinėjimus. Tai praplėtė 
nacionalinių siužetų supratimą 
ir įgalino teigti, kad seniausios 
ir originaliausios mūsų sakmės 
yra apie Perkūną ir ypač apie 
deives arba laumes, nors ir ten 
pasitaiko tarptautinių motyvų. 
Žinodamas kitų tautų paveldą, 
jis lengvai sutapatina skelbia
mą medžiagą ir brėžia įvairias 

aktualias paraleles. Kai tikima, 
kad numirėlis yra pavojingas, 
jis nori kuo greičiau gyvąjį į aną 
pasaulį nusivilioti. Reikia jo 
saugotis. Tai germaniškos kil
mės pažiūra. Jei vaiduoklis yra 
neramus, reikia nukirsti besi
vaidenančio lavono galvą ir 
padėti ją kojų gale. Tai nėra lie
tuvių išradimas, tačiau atrodo, 
kad šitokia žiauri priemonė dar 
ne taip seniai iš tikrųjų pasitai
kydavo ir mūsų krašte. Arba 
kad istorijos apie kraujasiur- 
bius arba vampyrus atkeliavo 
iš slavų. Kilmės paieškos skati
na platesnį lietuviškos medžia

Iš J. Balio Raštų II dalies
Pušis, kur baudžiauninkas 

pasikorė

Buvo tai baudžiavos metu, 
kada prastiems žmonėms rei
kėjo eiti baudžiava. Buvo tai 
netoli Kamorūnų sodžiaus (Ka
lesninkų parapija). Stovi tenai 
prie kelio labai sena pušis, api
puvusi, sutrūnijusi. Tuo keliu 
eidavo baudžiauninkai pas 
dvarininkus dirbti. Vieną kartą 
vienas baudžiauninkas pasivė
lino, tai dvarininkas liepė jį 
primušti. Primušė tą baudžiau
ninką, sukapojo net visą kūlį 
rykščių. Kitą dieną eina tas 
baudžiauninkas, beeidamas pa
matė, kad saulė jau aukštai, 
sako: „Vistiek vėl mane muš, 
verčiau čia sau galą pasidary
siu”. Ėmė ir pasikorė ant tos 
pušies. Žmonės, ant rytojaus at
radę jį pasikorusį, pakasė po ta 
pušele, nes negalima į kapus 
laidoti, kurs pasikaria. Po kiek 
laiko ėmė vaidentis: kai tik 
saulė nusileidžia, girdėti tenai 
kažin kas vaitoja tokiu liūdnu 
balsu, - verkdavo, vaitodavo, 
šaukdavo visokiais balsais, tai 
gyvuliais, tai žmonėmis pasi
vertęs.

Vieną vakarą, jau saulei nu

gos supratimą ir vertinimą, pa
liekant daugelio klausimų na
grinėjimą ateičiai.

Prieš dvidešimt ketverius me
tus Jonas Balys kalbėjo, kad 
svarbiausias jo užsibrėžtas tiks
las buvo surinkti ir paskelbti 
„tautosakinę žaliavą”, be to, pa
sistengti, kad tie leidiniai pa
kliūtų į kuo didesnį bibliotekų 
ir tyrimo įstaigų skaičių (ypač 
užjūryje) ir ten išliktų ilgam lai
kui, ir tai, tiesą pasakius, jam 
pavyko, toliau skatinant ir 
plėtojant lietuviškojo paveldo 
tyrinėjimus.

Rita Repšienė

sileidus, važiavo žmogus namo. 
Kai tik privažiavo tą pušį, 
iššoko iš po tos pušies labai bai
sus šuo ir pribėgęs, padėjo gal
vą ant ašies. Arklys tik strikt ir 
sustojo. Žmogus kirto tą šunį 
botagu, šuo pranyko. Arklys ir 
vėl eina, bet šuo ir vėl padėjo 
galvą ant ašies. Žmogus neži
nojo kas bedaryti - sėdėjo veži
me ir gynė ašį, bet pamatė, kad 
tas šuo jau nebijo botago. Ėmė 
giedoti giesmę prie Panelės Šven
čiausios. Tas šuo atsiliko kelis 
žingsnius ir pranyko.

Vieną kartą ėjo mūsų so
džiaus žmogus, vardu Motiejus, 
vėlai iš bažnyčios [pro tą pušį]. 
Žiūri - išėjo dvi merginos, il
gais baltais rūbais apsirengu
sios. Jis nusigando ir ėmė 
bėgti, bet viena mergina jį su
laikė, o kita kirto per dešinį 
žandą. Motiejus iš karto krito 
žemėn. Pasijuto, kad dešiniąja 
akimi nieko nemato, o dešinioji 
ranka ir koja tapo kaip suak
menėjusios. Ant rytojaus žmo
nės jį rado gulintį netoli tos 
pušies. Parnešė namo ir Motie
jus papasakojo, kas jam buvo 
atsitikę. Pagyvenęs dar kokią 
savaitę, mirė. Pasakoja, kad ka

žin kokios laumės su skrybė
lėmis šokdavo daržely aplink tą 
pušį. (Kamorūnų k., Kalesnin
kų par. Užr. Ant. Šimukonis. 
LMD I 635/1.)

Deivės arba laumės 
skalbia, audeklus velėja

Laumė buvo pagonų deivė pa
veiksle moteriškos. Mėgdavo 
audeklus mieruoti, vaikus ma
žus pievose užmirštus linguoti 
ir vakarais paprūdėliuos atra
dusi drabužį įmerktą ir kultu
vę, iš vandenio ištraukusi 
skalbti. Taip išgirsi vakarais: 
„Takš, takš, takš”. Tai tuokart 
žinok, kad jau laumė skalbia. O 
ir aš dar esu girdėjęs vakarais 
skalbiant. Balsą girdėjau, o ma
tyti negalėjau. Kad aš arčiau 
priėjau, ana buvo toliau ir 
pradėjo juoktis kaip žmogus. 
Kai mane masino su savo skal
bimu, tuokart prūdelio ir tos 
prieskulktės (?) nebebuvo, bet 
buvo sausa vieta, o balsas buvo 
aiškus. Nuo to laiko lig šios die
nos to neberegėjau ir nebegir
dėjau. (Žemaitija. Hugo Scheu 
rankr., Nr. 53)

* • *
Vieną kartą deivės skalbė

Nukelta į 2 psl.

TURINYS
Išleistas dr. Jono Balio
VI Raštų tomas.

„Skambantys kankleliai” 
Užpaliuose.

Pokalbis su pianiste Raminta 
Lampsatyte. Dail. Vidos 
Krištolaitytės kūryba 
Vilniuje. Prisimintas 
Algirdas Landsbergis.

Vilhelmo Čepinskio muzika 
kompaktinėje plokštelėje.
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Asta Motuzienė su jos vadovaujamu „Pasagėlės” ansambliu. Algimanto Žižiūno nuotr.

Skambančios Užpalių stygos

Lietuvos tautinės kultūros 
istoriją nuo 1999 metų turtina 
originalus meno reiškinys: Lie
tuvos kanklininkų vasaros sto
vykla „Skambantys kankle- 
liai”, kasmet vykstanti prie 
puikios Šventosios upės, Užpa
liuose, Utenos rąjone. Į stovyk
lą atvyksta keliolika kanklių 
ansamblių, per šimtą kankli
ninkų (tiksliau, kanklininkių) 
iš visos Lietuvos.

Sakrališki kanklių akordai 
tuomet suskamba ne tik kul
tūros namų salėje ar lauke prie 
„Dausuvos” muziejaus, bet ir 
didingoje Užpalių bažnyčioje, 
kur didžiulio būrio nuoširdžiai 
giedamos giesmės iš tikro paky
la aukštai į dangų.

Šios kanklininkų šventės me
tu supranti, kad Lietuva - tai 
ne tik visų mūsų, bet ir kanklių 
instrumento bei jų puikaus 
skambesio tėvynė. Sakoma, kad 
dar amžių glūdumoje kiekvieno 
šviesesnio tautiečio namuose 
garbingiausioje vietoje kaboda
vo vytis, kardas ir kanklės - re
liktai, aiškiai parodantys lietu
vio būtį.

Kokia „Skambančių kankle
lių” prasmė? Ji visai konkreti: 
dalintis patirtimi, repertuaru, 
panagrinėti tautinės muzikos 
problemas, pažinti Užpalių apy
linkes - nuostabų aukštaičių 
kraštą, praktiškai kankliuoti, 
kartu paminėti Liepos šeštąją - 
Valstybės dieną.

Visą pirmąją liepos savaitę 
Užpalius šildo kanklių skambe
sys, didelio jaunimo būrio kle
gesys, tautinė atmosfera, viso 
miestelio patriotinis pakilimas. 
Tačiau prieš apžvelgiant ką tik 
pasibaigusias šiųmetes „Skam
bančias kankleles”, vertėtų 
mesti žvilgsnį ir į pačius Už
palius, jų istorijos ir kultūros 
metmenis. Taigi kas tie Užpa
liai?

Istorįja

Tyrinėjant šių vietų pilka
pius, nustatyta, kad Užpalių 
kraštas buvo apgyvendintas 
IV-VI amžiuje. Tuomet čia 
pradėjo formuotis lietuvių tau
ta, kurios pagrindą sudarė lie
tuvių gentis, gyvenusi į rytus 
nuo Nemuno vidurio ir Šven
tosios iki Merkio. Taigi galime 
manyti, kad Užpalių krašto 
žmonės yra seniausio lietuvių 
kamieno palikuonys. Istorikas 
T. Narbutas teigia, kad 1233 
metais Užpaliuose vyko kau
tynės tarp Livonijos ordino ir 
Lietuvos kunigaikščio Rimgau
do. Laimėjo lietuviai.

Rašytiniuose šaltiniuose Už
paliai paminėti Mindaugo do
kumente 1261 metais. Nuo 
XTV a. pabaigos iki 1442 m. 
Užpalius valdė žymus Lietuvos 
didikas Kristupas Astikas. Už- 

ANATOLIJUS LAPINSKAS 

palių pilies kalavijuočiai nieka
da neužėmė, tačiau ji buvo su
naikinta 1433 metais pačių Lie
tuvos valdovų tarpusavio kovų 
metu.

Dabartinis Užpalių miestelis 
kūrėsi prie prekybinio kelio, 
jungusio Vilnių su Ryga. Ypač 
Užpaliai suklestėjo 1792 me
tais jiems suteikus Magdeburgo 
teises. Vienas svarbiausių vers
lų tuomet čia buvo lininkystė ir 
prekyba linų pluoštu. 1789 me
tais Užpalių miestelyje gyveno 
560 žmonių, 1833 metais - 917 
(Utenoje tuomet tik 586).

Po 1912 m. gaisro miestelyje 
pastatytas šv. Florijono pa
minklas. Pirmosios nepriklau
somybės metais Užpaliai buvo 
valsčiaus centras su 1,519 gy
ventojų (1923 m.). Veikė savi
valdybė, buvo policijos nuova
da, paštas, vaistinė, senelių 
prieglauda, garinė pieninė, že
mės ūkio smulkaus kredito ban
kelis. Veikė 4 klasių vidurinė ir 
lietuvių bei žydų pradinės mo
kyklos. Dirbo gydytojas, vete
rinaruos gydytojas, veikė gal
vijų kontrolės ratelis. Buvo 
malūnas su lentpjūve bei elek
tros jėgaine, teikusia šviesą 
miestelio gyventojams, taip pat 
moderni I. Pakšto baldų bei 
namų įrangos dirbtuvė.

Užpaliai labai nukentėjo 
Antrojo pasaulinio karo metu. 
1941 metais sovietai ištrėmė gy
dytojo Veleniškio, stomatologės 
Sinkevičienės, policininko V. 
Černiausko, mokytojo J. Balta
kio, Užpalių krašto tyrinėtojo
A. Namiko ir kitų šeimas. Dau
gelis jų negrįžo. Užėmus kraštą 
vokiečiams, Užpaliuose gyveno 
apie 350 žydų, iš jų mažai liko 
gyvų. Miestelis buvo sudegin
tas vokiečių armijai traukian
tis. Griuvėsiai baigti šalinti 
šeštame dešimtmetyje, 1959 m. 
čia gyveno 725 gyventojai.

Vėliau buvo pastatytas vaikų 
darželis, vidurinės mokyklos 
rūmai, seniūnuos pastatas, am
bulatorija, kooperatyvo parduo
tuvė. Per metus būdavo pasta
toma iki 20 gyvenamųjų namų. 
Dabar statybos sulėtėjo. Neli
kus žemės ūkio bendrovių, žmo
nės ūkininkauja individualiai, 
populiari tapo šiltnamių dar
žininkystė. Plinta juodųjų ser
bentų, braškių uogynai. Veikia 
keletas medienos apdirbimo įmo
nių. Šiuo metu miestelyje gyve
na 940 gyventojų.

Kultūra

Tautinį atgimimą Užpaliuose 
labiausiai skatino knygnešių 
veikla. Daug šioje srityje pasi
darbavo knygnešys Juozas Ba
ranauskas. 1908 m. Užpaliuose 
suvaidintas pirmas lietuviškas 
spektaklis - Keturakio komedi

ja „Amerika pirtyje”. Filmas į 
Užpalius pirmą kartą buvo 
atvežtas apie 1916 metus.

Nepriklausomybės metais 
įvairios organizacijos rengdavo 
vaidinimus, buvo suvaidinti 
„Prakeikti pinigai”, „Meksikos 
kankinys”, „Šv. Agnietė”, K. 
Binkio „Atžalynas”, „Senoviškos 
vestuvės”, P. Vaičiūno „Su
drumsta ramybė”, „Sąžinė” 
„Kęstutis ir Birutė” ir kt. Popu
liarūs buvo naujųjų metų suti
kimo karnavalai.

Apie 1934 metus Užpaliuose 
įvyko ir gražuolės rinkimai, ja 
tapo Valė Čeponytė. Po karo, 
apie 1954 metus, Užpaliuose 
vėl pradėti rodyti kino filmai, 
1959 m. įsisteigė tautinių šokių 
grupė. Šiuo metu labiausiai 
Užpalius garsina kanklininkų 
ansamblis „Pasagėlė”, vadovau
jamas Astos Motuzienės, ir nuo 
1999 metų kasmet į Užpalių 
stovyklą „Skambantys kankle- 
liai” susirenkantys Lietuvos 
kanklininkai.

„Skambančių kanklelių” tikslas — dalin
tis patirtimi, repertuaru, panagrinėti 
tautinės muzikos problemas, pažinti 

Užpalių apylinkes, nuostabų aukštaičių 
kraštą ir kankliuoti, kankliuoti...

Negalima būtų įsivaizduoti 
dabartinio Užpalių kultūrinio 
gyvenimo be kraštiečių susitiki
mų. 2002 metais jau vyko ketu
rioliktasis susitikimas. Tai tar
pusavio bendravimo ryšys su 
išvykusiais iš šio krašto žmo
nėmis, vykstantis Šv. Trejybės, 
svarbiausių atlaidų išvakarėse. 
Be tarpusavio bendravimo, 
kraštiečiai prisideda prie Už
palių kultūros palaikymo. Su jų 
pagalba pastatytas paminklas 
lakūnui majorui J. Namikui, 
žuvusiems už Lietuvos laisvę, 
daugelio piniginėmis lėšomis 
parengta ir išleista knyga apie 
Užpalius, padedama renginių 
metu tiek moraliai, tiek mate
rialiai.

„Skambantys kankleliai”

Kaip pasakoja Užpalių kank
lių ansamblio „Pasagėlė” va
dovė ir „Skambančių kanklelių” 
įkvėpėja bei organizatorė Asta 
Motuzienė, idėja Užpaliuose reng
ti Lietuvos tradicinių kanklių 
ansamblių vasaros stovyklas 
gimė 1999 metais. Įvairiuose 
šalies regionuose kankliuojan
tiems ansambliams buvo įdomu 
vienas kitą pažinti, pasidalinti 
repertuaru, menine patirtimi.

Stovyklos tikslas - liaudiš
kojo kankliavimo tradicijų iš
saugojimas ir puoselėjimas, pa
pročių, tradicijų, gimtojo krašto 
pažinimas. Renginio laikas pa

sirinktas neatsitiktinai. Tai 
moksleivių vasaros atostogos, o 
Liepos 6-oji - Lietuvos kara
liaus Mindaugo karūnavimo 
diena. Turiningai ir prasmin
gai praleidę keletą dienų kartu, 
jaunieji kanklininkai užpalie- 
čiams ir miesto svečiams dova
noja puikų teatrilizuotą kon
certą.

Pirmojoje stovykloje 1999 m. 
dalyvavo 10 kanklių ansamblių, 
per 100 kanklininkių iš Rokiš
kio, Anykščių, Dieveniškių, Pa
nevėžio, Kauno ir Užpalių. Bai
giamajame koncerte dalyvavo se
niausias Lietuvos kanklininkų 
ansamblis - Skriaudžių „Kank
lės”, vadovaujamas Onutės Pe- 
tronaitienės.

2000 m. stovyklai pagarsini
mo jau nereikėjo. Prie jau daly
vavusių ansamblių prisįjungė 
Kupiškio, Biržų, Gargždų, Klai
pėdos muzikantai. Šios stovyk
los metu jaunosios kankli
ninkės aplankė gretimai esan
čią Juozo Tumo-Vaižganto tė
viškę, garsų kanklių meistrą 
Juozą Lašą, pabuvojo Anykš
čiuose. Gyva muzikos istorijos 
pamoka buvo susitikimas su 
„Čiurlionio” ansamblio kanklių 
orkestro vadove ir mokytoja 
Ona Mikulskiene, kurią į Už
palius atlydėjo profesorius Al
girdas Vyžirtas ir etnografė 
Gražina Kadžytė. Mūsų kank
lių karalienė jaunimui papasa
kojo apie jos kūrybinį kelią Lie
tuvoje ir Amerikoje. Valstybės 
dienos išvakarėse Užpalių baž
nyčioje įvyko giesmių vakaras. 
Tokia susikaupimo ir rimties 
valanda priminė, kad kanklia
vimas ne vien pramogos, bet ir 
sielos atgaivos dalykas.

Gausi buvo 2001 m. stovykla, 
kurią papildė Panevėžio „Ąžuo
lo” ir Biržų „Saulės” gimnazi-m 
jų, Palangos muzikos mokyklųjį 
kanklininkai. Merginos greta 
kankliavimo susipažino su liau
dies amatais, mokėsi juostų 
rišimo, audimo, dirbinių iš 
šiaudelių gamybos subtilybių. 
Liaudies instrumentų meistras 
iš Vilniaus, Egidijus Virbašius, 
parodė jo gamintus skudučius, 
lumzdelius, daudytes, kankles, 

įvairius mušamuosius instru
mentus. Stovykloje vėl viešėjo 
Ona Mikulskienė, taip pat Vil
niaus Mokytojų namų ansamb
lis „Kankleliai” bei Lietuvos 
Dailės muziejaus kanklių trio.

Į 2002 m. stovyklą atvyko try
lika, gražiais lietuviškais var
dais pasivadinusių, kanklių an
samblių - „Dilgėja” ir „Nend
relė” iš Anykščių, „Saulala” ir 
„Untytė” iš Biržų, Dieveniškių 
„Aušrelė”, Gargždų „Veiviržė- 
lė”, klaipėdiškių „Smiltelė", Ku
piškio „Obelyta”, Palangos „Vy
želė”, Panevėžio „Vyturys”, Ro
kiškio „Radastėlė” bei „Stygelė” 
ir, aišku Užpalių „Pasagėlė”. 
Dalyvavo ir Latvijos ansamblis 
iš Rygos „Laiva”. Tuomet buvo 
aplankytas Zarasų kraštas, 
jungtiniame koncerte vėlgi da
lyvavo Vilniaus „Kankleliai”.

2003 m. „Skambančių kankle
lių” komanda dalyvavo Pasau
lio lietuvių dainų šventės kank
lių ansamblių popietėje „Skam
bėkite, kanklės”. Astos Motu
zienės diriguojamos, kanklinin
kės padainavo „Ant kalno agla” 
ir „Gieda gaideliai”. Vilniaus 
universiteto Didžiąjame kieme 
susirinkę gausūs žiūrovai ne
gailėjo aplodismentų Užpalių 
stovyklos kanklininkėms.

2004 metais į Užpalius atva
žiavo net 17 ansamblių iš visos 
Lietuvos. Greta stovyklos sen
buvių, nuoširdžiai kankliavo ir 

pirmą kartą čia atvykusieji - 
Kauno „Atžalyno” vidurinės mo
kyklos kanklių ansamblis, Klai
pėdos „Šaltinėlis”, Vėžaičių „Šer- 
mukšnėlė”, Mažeikių muzikos 
mokyklos ansamblis, Kuršėnų 
meno mokyklos Raudėnų filialo 
ansamblis. Dalyviai koncertavo 
Kupiškyje, vakarojo ant Šeimi- 
niškių piliakalnio, klausėsi 
Utenos liaudies šokių festivalio 
„Po vasaros dangum” svečių 
koncerto, surengė giesmių va
karą Užpalių bažnyčioje ir, 
kaip visada, koncertą, skirtą 
Lietuvos valstybės dienai. Sto
vyklos uždarymas įvyko Jovarų 
sodyboje - muziejuje.

Visiems „Skambantiems kank- 
leliams” nuoširdžiai talkina Už
palių seniūnas Vytas Jurka, ra
jono vadovai. Stovykla sulaukia 
ir konkrečios įvairių rėmėjų 
paramos, šiemet tarp jų - „Ute
nos trikotažas”, „Rokiškio sū
ris”, „Žydroji lapė”, „Foto pas
lauga”, Lietuvos kariuomenės 
Vytauto apygardos 7 rinktinė, 
vietiniai verslininkai ir ūki
ninkai.

Kanklės - amžina tautos 
tradicija

Žymus Lietuvos ir išeivijos 
muzikas Alfonsas Mikulskis, 
turėjęs gausią lietuvių muzikos 
pristatymo užsienyje patirtį, 
kalbėjo: „Mes su savo liaudies 
dainomis, tautiniais šokiais, 
instrumentais, tautiniais rū
bais pritrenkėm svetimuosius 
ir parodėm, kokią aukštą kul
tūrą turėjo mūsų tauta prieš 
tūkstančius metų. Pranešdavo- 
me: ‘skamba, skamba kankliai’ 
ir publika aiktelėdavo, žado ne
tekdavo. O vokiečių muzi
kai sako - mes turim pirštus 
graužti, kad pametėm savo 
liaudies dainas, pasilikom prie 
Mendelssohn, Schubert, Schu- 
mann, prie kitų...Ir mane tie
siog klausdavo muzikos kriti
kai, dirigentai - kaip jums atėjo 
į galvą mintis tokiu gražiu, 
žavinčiu būdu savo liaudies 
meną iškelti į sceną?”

Profesorius Algirdas Vyžin- 
tas, parašęs ne vieną knygą 
liaudies instrumentų tema, tei
gia: „Kai regi tokią ‘Skam
bančių kanklelių’ tradiciją, da
raisi ramesnis dėl ateities ir 
savasties, dėl etninės kultūros 
tęstinumo mūsų laiko ir Euro
pos erdvės sąlygomis. Ir jauti, 
kad kanklės - ši subtili šeimos 
ir giminės relikvija - išlieka, iš 
senolių pereidama į jaunimo 
rankas. Laikas veikia dvejopai 
- jis verčia pasižiūrėti tiek į at
eitį, tiek į praeitį.

Pirmosios nepriklausomybės 
metais Henrikas Raštikis ir 
Adolfas Eigelis kūrė ir ugdė pa
sižymėjusį Utenos kanklininkų 
ansamblį, čia veikė Lietuvos 
kanklininkų drauguos Utenos 
skyrius. H. Raštikis gamino 
kankles (vienas dovanojo bro
liui generolui Stasiui Raštikiui, 
kurias šis išsivežė į Vokietiją). 
Kankliavo jaunalietuviai, šau
liai, kaimo šviesuoliai. Popu
liarūs buvo, mokytojo Felikso 
Sedelskio vadovaujami, Utenos 
moksleivių kanklininkų rate
liai. Užpaliuose buvo populia
rus Aldonos Vangienės ir Liuci
jos Makuškienės kanklių due
tas. O ką jau bekalbėti apie 
nūdienę Astos Motuzienės veik
lą. Sugrįžo tai, kas galėjo būti 
nesugrąžinama, o šiandien įgijo 
ypatingą tautinę prasmę”.

„Skambantys kankleliai” - ne 
vienintelė Lietuvos kanklinin
kų stovykla. Populiarūs yra ir 
žemaičių etnomuzikavimo bei 
liaudies amatų vasaros kursai 
Kelmėje, kasmetis liaudies ins
trumentinės seminaras Palan
goje. Visa tai įtikina, kad liau
dies muzikos intrumentai - 
amžinas tautos aukuras, tikrai 
negęsta, priešingai - vis labiau 
liepsnoja.

Užpalių miestelis. A. Žižiūno nuotr.

Užpalių tiltas. A. Žižiūno nuotr.

Iš J. Balio Raštų II dalies
Atkelta iš 1 psl.

Eidama pro šalį, mote
riškė pasakė: „Dieve, padėk!” 
Deivės atsakė: „Dėkui!” Ir dar 
moteriškei tarė: „Už tavo gražų 
pakalbinimą po anuo medžiu 
rasi ritinį audinio, pasiimk tą 
audinį sau. Ir jo niekuomet ne- 
sukirpsi, užteks tau ir tavo vai
kams". Moteriškė padėkojus ra
do, kaip deivės sakė. Ir ji to au
dinio (paskum) niekad nepa
baigė, nes vis buvo tiek ir tiek, 
ar ji kirpo, ar nekirpo. (Jurgis 
Tverkus, 80 m., Plingių k., Gir
kalnio v. Užr. S. Džiugas 
1938.III.7 LTA 1542/387.)

* * *
Prie mūsų namų buvo upelis. 

Tai, kai aš augau, vasaros va
karais, sakydavo, būdavo gir
dėti, kai laumės skalbiąs duo
bėj. Tik girdėsi: „Tiku-taku- 
tiku-taku!” Naktį ir nutils. Tai 
anos eidavo žmonėms, katrie 
anas myli, verpti. Anos verpda
vo tiktai ketvergų vakarais. Ki
tais vakarais, būdavo, velėja, 
skalbiąs, džiovinąs. Ten vienas 
Susiedas anas mylėjo - būdavo, 
giria, sakydamas, kad anas yra 
geros, moka puikiai viską dirb
ti. Anos anam ir suverpdavo, ir 
išskalbdavo. Bet geriau su 
anoms neprasidėti. (E. Dainie
nė, 65 m., Bausko k., Papilės v. 
Užr. S. Majauskas 1936.IX.20. 
LTA 987 / 2.)

* * *
Seniai jau žmonės šnekėdavo, 

kad Duokišky vaidenasi. Sako, 
kad kažin kas ežere lyg rūbus 
velėja, tai vėl dar kas girdisi. 
Kartą mes ėjome keturiese, jau 
saulei leidžiantis. Buvo šven
tadienis. Tik girdim, kažin kas 
prie Bedugnio ežero rūbus velė
ja. Tik ten mums beklausant, 
pasigirdo jau tie patys velėjimo 
garsai prie Siamo pirties. Dar 
pastovėjus, pasigirdo jau prie 
mūsų klėties, sodželkoj. Mes 
kaip tik prie klėties ir stovėjom. 
Susitarėm eiti ir pasižiūrėti, 
kas toj sodželkoj velėja. Tik jau 
išgirdom už pusės varsto, ties 
Žilinsku velėjant. Dar kiek pa
lūkėjus, pasigirdo jau Trakinės 
kaime ir pagaliau Katišiuj, prie 
pat Vaineikių. Tai mes visi ke
turi girdėjom ir nebuvom nė 
kiek girti ar išgėrę. Tas pasi
kartodavo ne tik tą dieną, bet ir 
kitomis dienomis per ištisas dvi 
savaites. Paskui nustojo, nutilo 
velėję. Kas ten buvo, niekas 
nežino. (J. Indriūnas, 85 m., 
Duokiškis. Užr. B. Zaleskis
1928.1.19. LTA 1V46.

Išmestas aitvaras buvo 
tikras

Aitvarą pirkti galima buvo 
Rygoj. Ponas Juškevičius iš 
Girsteikių pasakodavo, kaip jo 
bernas buvo nusipirkęs Rygoj 
aitvarą.

Nuvažiavo jie į Rygą, o po 
turgų žmogus nešioja nedėgulį, 
t.y. velnią, aitvarą. Juškevičius 
sako, kad nedėgulis ir tiek, ale 
bernas jį nupirko. Aitvaras kaš
tuodavo du auksinu.

Važiuoja jie namo. Bajoras 
niekina berną: „Už dyką du 
auksinu sumokėjai”. — „Gal ir 
teisybė”, - jau ir bernas mano. 
Važiavo jie per mišką, tai pa
ėmė ir įdėjo tą nedėgulį į drūtą, 
kiauru viduriu pušį.

Už kokių 4-5 metų važiuoja 
jie vėl į Rygą. Važiuoja per 
mišką, bernas sako: „Reikia 
pažiūrėti, ar tebėra tas nedė
gulis”. Nuėjo, žiūri - pilna pu
šies skylė kietai prigrūsta pi
nigų. Kaip daryti? Tai jie tik po 
abrakinę terbą pasisėmė ir 
nuvažiavę Rygon gerai pabalia- 
vojo. Kai grįžo, vėl po abrakinę 
terbą pasisėmė. (Juozas Ilekys, 
45 m. a., Garuckų k., Ramy
galos v. Užr. K. Janionis 
1937.1.23. LTA 1729/87.)

* * *
Ūkininkas, iš turgaus par

važiuodamas, ant kelio rado 
vytį, pamanė - kaip prie ūkės 
gal kam sunaudosiu ir pasiėmė. 
Parvežęs, kai arklius į kūtę 
įleido, tai ir tą vytį už ėdžių 
užmetė, pamanė: „Gal reikės 
čia gardus taisant”. Rytą nuei
na, žiūri - avižų pilni loviai, 
arkliai persiėdę, išpūtę, net 
pūkščia. Sugrįžęs ant vaikezo 
barasi už tiek daug avižų pripy- 
limą, o vaikėzas sakosi nieko 
nežinąs, nė vienos saujos nepy- 
lęs. Paskui klausinėjo šeimi
ninkės, mergaitės, pusbernio ir 
piemens, bet visi sakėsi nežiną. 
Antrą naktį taip pat atsitiko. 
Tada jau ūkininkas pamanė: 
„Gal ta vytis taip daro?” Iš už 
ėdžių vytį paėmęs nunešė į 
klėtį ir užmetė ant aruodo. 
Rytą įeina į klėtį, žiūri - pilni, 
kupini aruodai avižų. Suprato, 
kad ta vytis yra aitvaras. Nuėjo 
pas kleboną pasiklausti, ką rei
kia daryti. Klebonas pasakė, 
kad turi tą vytį nunešti į tą 
vietą, kur radęs, atžagaria ran
ka numesti ir neatsižiūrėdamas 
namo pareiti. Kada žmogus 
taip padarė, nuo to laiko avižų 
vėl nebebuvo. (Šaulių v. Užr. 
Jovaras 1914. LMD I 999/10.)
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Lietuviškos vertybės yra
anapus laiko

VIRGINIJA PAPLAUSKIENĖ

.Rašymas man yra lietuviškųjų vertybių 
išsaugojimas - nuo aplinkos, nuo laiko suirutės..."

Šie žodžiai, ištarti išeivių 
rašytojo, dramaturgo, žurna
listo, istorijos ir humanitarinių 
mokslų profesoriaus Algirdo 
Landsbergio, gali būti motto jo 
gyvenimui ir karybai.

2004 m. birželio 23 dieną jis 
batų šventęs savo 80-ąjį gimta
dienį, tačiau balandžio 4-ąją 
staiga mirtis sustabdė jo gyve
nimo laikrodžio rodyklę ties 79 
metų riba.

Pirmą kartą Maironio lietu
vių literatūros muziejuje, Kau
ne, parengta paroda rašytojui 
atminti. Eksponuojama medžia
ga, gauta iš paties rašytojo (ge
rokai anksčiau atsiųsta šio 
straipsnio autorei). Vėliau, ar
chyvinę medžiagą perdavė jo 
artimieji, draugai.

Nuoširdžiai dėkojame rašy
tojo žmonai Joan, sūnums Pau
liui ir Jonui, broliui Algiman
tui ir seseriai Gražinai už per
duotą medžiagą ir unikalią 
galimybę pristatyti Algirdo 
Landsbergio asmenybę plačiąjai 
Lietuvos visuomenei.

Parodos tikslas - per archyvi
nę, dokumentinę medžiagą at
skleisti rašytojo nueitą gyveni
mo kelią, supažindinti Lietuvos 
visuomenę su A. Landsbergio 
daugiaplane kultūrine visuo
menine veikla, apžvelgti jo įvai- 
riažanrį kūrybinį palikimą.

Algirdas gimė Kybartuose, ta
čiau tėvai norėjo, kad jis gautų 
geresnį išsilavinimą ir per
sikėlė į Kauną (į tuometinę lai
kinąją sostinę). Šeimoje Ma
mutė buvo gerasis namų an
gelas, kuris rūpinosi vaikų 
dvasinio pasaulio formavimu. 
Nedirbusi valdiško darbo, ji
visą dėmesį ir meilę skyrė vai
kams - išmokė mylėti lietu
višką žodį, knygą, muziką, me
ną. Algirdas buvo mokomas 
griežti smuiku, (parodoje ma
tome Algirdą vaikystėje kartu 
su šeima, gražioje, idiliškoje 
aplinkoje). Vėliau - Jėzuitų 
gimnazįjos auklėtojai sufor
muos tvirtus jo gyvenimo pa
grindus, į kuriuos ne kartą ra
šytojas atsirems sunkiose gyve
nimo situacijose. Vaikystėje ir 
paauglystėje subrandintas lie
tuviškas vertybes puoselės visą 
gyvenimą. Šešiolikos metų bū
damas, „atrado literatūrą ir 
sceną”, jau tuomet žinojo, kad 
„rašys gražias istorijas ir pje
ses”. Todėl ir pasirinko studįjų 
objektu lietuvių kalbą ir lite
ratūrą Vilniaus universitete 
(1941-1943 metais).

Dvidešimtmetis jaunuolis, 
kartu su tėvais, gelbėdamasis 
nuo bolševikų okupacijos, pasi
renka išeivio kelią. Gyveno 
Kasselio, Wiesbaden stovyk
lose. Maino universitete studi
javo anglistiką ir romanistiką, 
dėstė anglų ir vokiečių kalbas 
lietuvių gimnazijose. Meilė tea
trui, literatūrai neblėso ir trem
tyje. Kasselio stovykloje dalyva
vo režisieriaus Ipolito Tvirbuto 
teatro studijos veikloje. Specia
liai šiai studijai išvertė M. Ros- 
trand pjesę „Žmogus, kurį už
mušiau” ir V. S. Maugham „Pa
žadėtąją žemę” (parodoje retos 
unikalios nuotraukos iš šių 
veikalų pastatymų. Fotonuo
traukas perdavė pats rašyto
jas). Kasselyje, kartu su bro
liais J. ir A. Mekais, V. Šalt- 
miru, V. Adamkevičium (L. 

Lėtu), sumanė leisti avangar
dinį žurnalą Žvilgsniai. Šis 
žurnalas buvo jaunųjų kūrėjų 
sumanytas .sudrebinti” nusis
tovėjusį literatūrinį gyvenimą.
A. Landsbergis šiam žurnalui 
pateikė ne tik savo originalio
sios kūrybos, vertimų, bet ir 
užsirekomendavo kaip prade
dantysis literatūros kritikas.

Rašytojo gyvenimą ir kūrybą 
Amerikoje parodoje atspindi fo
tonuotraukos, laiškai, žurnalai, 
knygos, afišos, programos, kvie
timas ir kt.

Atvykęs į JAV, A. Landsber
gis studįjavo New York Colum- 
bia universitete, kurį baigė ir 
gavo lyginamųjų literatūros 
studįjų laipsnį (1957 m.). Nuo 
1966-1992 m. dirbo Fairleigh 
Dickinson universitete, 1973 
metais jam suteiktas profeso
riaus titulas. Jis skaitė paskai
tas istorįjos, literatūros temo
mis. Baigęs savo darbą univer
sitete, įkūrė, kaip pats sakė, 
.skraidantį universitetą". Iki 
paskutiniųjų savo gyvenimo 
dienų skaitė paskaitas įvai
riuose universitetuose, bibliote
kose. Muziejui perdavė spalvin
gas afišas iš kurių matome, 
koks platus jo parengtų pas
kaitų temų spektras - nuo lie
tuvių, lenkų, žydų poezijos ir 
literatūros iki įdomių asmeny
bių - Napoleono, Rasputino, 
princesės Dianos. Gausi A. 
Landsbergio žurnalistinė veikla 
atskleidžiama per žurnalus, 
laikraščius, antologijos, kuriuo
se bendradarbiavo, ar redagavo 
- žurnalai: Literatūros lankai, 
Metmenys, Aidai, Lituanus, 
Books abroad, World literature

Algirdas Landsbergis.

1924 - 2004

Algirdui

Landsbergiui

atminti

today: antologija Lithuanian 
ivriters in the West ir kt. ekspo
nuojami parodoje. Savo produk
tyvia žurnalistine veikla jis 
norėjo atstatyti prarastą litera
tūros, kaip estetinės kūrybos 
nepriklausomybę, išlaikyti 
bendrumą su Vakarais. To buvo 
siekiama jau Vokietijoje, lei
džiamame žurnale Žvilgsniai. 
Vėliau jis aktyviai bendradar
biauja žurnale Literatūros lan
kai. Jam imponavo ne tik 
žurnalo šūkis „menas - žmo
gui”, kuris atitiko jo pasau
lėžiūrinius estetinius polin
kius, bet ir tai, kad čia susibūrė 
jaunieji literatai, bendramin
čiai, kurie, kaip ir jis, norėjo ly
giuotis į vakarietišką litera
tūrą.

Tačiau drįstu ir vėl pakartoti 
jo žodžius - „Rašymas man yra 
lietuviškų vertybių išsaugoji
mas...” Išties, rašymas jam 
buvo puiki priemonė prabilti į 
pasaulį apie Lietuvą, lietuviš
kas vertybes. Tremtį, dvikal-

bystę, daugiakultūrinę perspek
tyvą laiko ypatinga Dievo dova
na.

Angliškai kalbančiam pašau-
liui apie lietuvių literatūrą 
daugiausia yra pateikęs žinių 
Oklahomos universiteto lite
ratūros žurnalas Books abroad, 
nuo 1978 m. pasivadinęs World 
literature today. A. Landsbergis 
atliko milžinišką darbą, ben
dradarbiaudamas šiuose žurna
luose, jo dėka išeivių literatūra 
prasiveržė į amerikietišką spau
dą. Jo begalinio rūpesčio ir di
delių pastangų dėka ameriko
niškoji visuomenė buvo supa
žindinta su dvejomis puikiai 
parengtomis ir išleistomis an
tologijomis- poezįjos ir tautosa
kos. The Green Oak (1962 m.), 
The Green Linden (1964). Kartu 
su rašytoju Clark Mills sudarė, 
vertė ir parengė jas išleidimui.

Algirdas Landsbergis buvo 
veiklus ir politinėje arenoje - 
nuo 1956 metų dirbo Europos 
Pavergtųjų tautų seimo sekre
toriate, nuo 1974 m. dirbo kaip 
korespondentas .Laisvosios Eu
ropos* ir .Amerikos balso” in
formacinėse agentūrose (paro
doje pateikti laiškai prof. J. 
Gimbutui, J. Girniui, k uriuose
jis rašo apie reportažų paren
gimą). Daugiau nei 40 metų 
buvo PEN klubo nariu (1966- 
1976 buvo išeivių PEN Ameri
kos skyriaus pirmininkas, o 
nuo 1976 m. vicepirmininkas), 
atliko reikšmingą darbą įtrau
kiant Lietuvos rašytojų sąjungą 
į PEN klubo gretas.

Smulkūs literatūriniai, kaip 
rašytojo, debiutai būtų novelių 
ir prozos vaizdelių spausdini
mas žurnaluose, laikraščiuose, 
leidinyje Proza, Lietuvių poezi
jos antologijoje (1951 m.) at
spausdinti du jo eįtyraščiai (vie
no jų mašinraštį m pataisymais 
eksponuojame parodoje). Pir
masis tvirtas literatūrinis de
biutas - romanas 'Kelionė išėjo 
Amerikoje 1954 metais. Jis 
buvo apdovanotas Draugo lite
ratūrine premįją ir laikomas 
vienu pirmųjų moderniosios po
kario prozos pavyzdžių lietuvių 
literatūroje. Savo pirmuoju ro
manu jis peržengė lietuvių lite
ratūros ribas, įsiliedamas į va
karietiškos literatūros gretas.
Trisdešimtmetis autorius ne
bandė ieškoti tremties proble
mos išsprendimo, o tiesiog no
rėjo atvaizduoti kaip „absurdiš
kame gyvenime žmogus pats 
kuriasi prasmę*.

Rašytojo kūrybinis derlius 
gausus - išleisti 2 novelių rin
kiniai, parašyta 13 pjesių. Paro
doje galima pamatyti jo knygas 
- Ilgoji naktis, Meilės mokykla, 
Du utopiški vaidinimai, Vėjas 
gluosniuose - Gluosniai vėjuje, 
Paskutinis piknikas, Penki stul
pai turgaus aikštėje, ir kt.

Tiek prozoje, tiek dramaturgi
joje rašytojas ieško naujovių. 
Jis savitai bando išspręsti, kaip 
išlikti ištikimam tautai, lietu
viškai išeivijai ir meninei kū
rybai, bet tuo pačiu jam rūpėjo 
atnaujinti lietuvių dramos teat
rinę kalbą, draminę raišką. Jis 
sukūrė savo teatrą, kuriame es
tetinę kūrinio vertę statė aukš
čiau idėjinių nuostatų. Dra
mose sprendžia etnines, egzis
tencines problemas, kuriose ko
voja blogio ir gėrio pradai. Jo 
parašytų pjesių stilius papras
tas ir žaismingas, naudoja farso 
elementų, nesibaigiančias iš
daigas, simbolius. Savo kūryba 
jis siekė suteikti skaitytojui 
džiaugsmo, atverti duris į ma
gišką pasaulį.

Algirdas Landsbergis, kaip 
rašytojas, subrendo išeivijoje - 
keliavęs plačiais pasaulio paži
nimo keliais neigė senas „sus
tabarėjusias” tradicijas. Tačiau 
jam buvo gyvybiškai svarbu 
jausti tautos kultūros pulsą, gy
venti jame, dalyvauti istori
niame procese. Su liūdesiu ra
šė, kad „Amerikoje skaitytojų

Sielos Golgota ir šviesa
JADVYGA GODUNAVIČIENĖ

Vilniuje, „Vartų* galerijoje, 
liepos 7 d. duris atvėrė New 
Yorke gyvenančios lietuvių dai
lininkės Vidos Krištolaitytės 
kūrybos paroda „Dievai ir žmo
nės”. Tai jau vienuoliktoji šios 
menininkės ekspozicija gimti
nėje nuo tada, kai Lietuva at
kūrė savo nepriklausomybę. 
Pirmoji paroda įvyko Kaune, 
dvi 1998 m. Šilalėje ir gimtojoje 
Laukuvoje, nuolat traukian
čioje autorės širdį. „Vartų" gale
rija Vidos Krištolaitytės darbus 
rodo septintąjį kartą, tai yra 
kasmet. Ir kiekvieną sykį ma
tome ką nors naujo, netikėto ir 
jaudinančio, liudijančio neiš
senkančią meninės saviraiškos 
įvairovę.

Kuo gi sudomino lankytojus 
dabartinė paroda, kurioje eks
ponuojama 17 tapybos darbų ir 
pluoštas tušu ant popieriaus 
pieštų aktų? Daugelio nuomo
ne, ryškus, platus, gyvenimo 
patirties suformuotas, meninis 
akiratis, ekspresyviomis spalvo
mis išreiškiami jausmai ir nuo
taikos, būties ir nežinomybės, 
krikščioniškosios religijos, kaip 
dvasios atgaivos, liudijimas.

Nuolatinis dailininkės kūry
bos tyrinėtojas filosofas Algir
das Uždavinys Vidos Krištolai
tytės paveikslus pavadino sie
los ikonomis, spinduliuojančio
mis ir išaukštintą dieviškumą 
ir žmogiškuosius nuopuolius 
bei silpnybes. Taurumas ir 
niekšybė, kaltė ir atgaila - to
kios pagrindinės kūrybos te
mos.

Pati Vida Krištolaitytė susi
rinkusiesiems priminė daugelio 
savo paveikslų istoriją. Būdama 
nuoširdžiai tikinti, santykį su 
Dievu išreiškė paveiksluose 
„Golgota", „Šventas veidas pa
gal Turino drobulę”, „Motinys
tė (bizantiška madona raudo
nais Edvardo Muncho plau
kais).’ Kiekvienas jų turi savo 
atsiradimo priežastį ir mįslę. 
Prieš dešimtį metų atlikdama 
išpažintį Kauno katedroje, pasi
sakė kunigui, kad dėl sunkių 
išgyvenimų apleido svarbiausią 
gyvenimo dalyką-tapybą. Kuni
gas tarp kitko pasakė štai ką: 
„Nutapykite Kristaus veidą ir 
palengvės.” Ji taip ir padarė.

„Golgotą” nutapė, įkvėpta di
džiosios savaitės prieš šventas 
Velykas nuotaikos. Sako, tas 
metas visada jaudina, priverčia 
susikaupti apmąstymams, ge
riems darbams, kurie nuolat 
lydi dailininkę jos gyvenimo ke

rotas siaurėja, bet aš nenustoju 
rašęs, nes aš galvoju apie jau
nimą Lietuvoje, kuris kada 
nors galės skaityti mūsų kny
gas”. Jo svajonė išsipildė ir jis, 
dar gyvas būdamas, sulaukė 
tos džiaugsmingos valandos. Jo 
kūriniai skaitomi, pjesės stato
mos įvairiuose pasaulio kraš
tuose.

Reikšmingiausias veikalas - 
Penki stulpai turgaus aikštėje 
išverstas į 7 kalbas. Jo dramos 
buvo pastatytos JAV, Slovėnijo
je, Kanadoje, Australijoje, Lie
tuvoje. Parodoje pateikiamos 
fotonuotraukos ir afišos iš A. 
Landsbergio pjesių pastatymų 
Lietuvoje - Penki stulpai tur
gaus aikštėje (Kauno Valstybi
niame dramos teatre) ir Idioto 
pasaka (Rusų dramos teatre).

„Rašymas man yra lietuviš
kųjų vertybių išsaugojimas - 
nuo aplinkos, nuo laiko sui
rutės. Lietuviškosios vertybės 
yra anapus laiko. Mano paskir
tis yra tų vertybių puoselėjimas 
lietuvių rašytojų ir skaitytojų 
būrelyje, nusigręžus nuo laiko 
ir aplinkos miražų*, - taip rašė 
Algirdas Landsbergis.

Dail. Vida Krištolaitytė.

lyje, greta laimės ir džiaugsmo, 
nelaimių ir netekčių, kurių 
apstu nuo pat vaikystės, kai, 
būdama vos keletas metų, pra
rado tėvą, kurio visą gyvenimą 
ilgėjosi.

„Kai liūdna piešiu gėles", - 
sako dailininkė. Šį kartą jos 
skirtos garsiam kolegai - tai 
paveikslas „Gėlės Matisui (Ira
ko karo metu)”. Gimtinės ilge
sys, meilė švyti paveiksle „Die
vyčio ežeras Mačerniui", spal
vomis ir nuotaika susietame su 
šio poeto kūryba. Nuolat domė
josi ypatinga rytų kraštų kul
tūra, japonų menu, kino fil
mais. Tai ryšku drobėje „Pasi
vaikščiojimas tėviškėje su Ku- 
rosava”. Meilės tema subtiliai 
pulsuoja ne viename paveiksle 
(„Meilės akys”, „Vestuvių liki
mas”). Šiuose darbuose įžvel
giamas ryšys su tėvų gyveni
mu, jų trumpa laime.

Viena salės siena skirta dide
lio formato piešiniams. Juose 
vaizduojami juodu tušu piešti 
aktai tartum parodo antrąją 
žmogaus, turinčio dievišką vei
dą, pusę, jo žemiškas aistras, 
juodas paslaptis, kurios nepa- 
sakojamos net artimiausiems 
draugams.

Pokalbis su pianiste
Dr. Raminta Lampsatytė, 

Hamburgo Muzikos akademijos 
profesorė, anksčiau gyvenusi 
Čikagoje, o dabar Berlyne, ne
seniai viešėjo Čikagos mieste. 
Viešnagės metu nenuobodžiavo. 
Lankėsi visur, kur įmanydama 
ir suspėdama.

Petras Petrutis: — Prisi
pažinsiu, jog man visada 
smagu su Tavimi susitikti ir 
pasikalbėt. Būk ir šiuo kar
tu pasveikinta ir malonėk 
papasakoti ką nors naujo, 
ką nors mums dar negir
dėto. Nukelta į 4 psl.

Pianistė Raminta Lampsatytė tėvelio sode Čikagoje.

Visus rodomus darbus autorė 
sukūrė per vienerius metus ir 
tuoj atvežė į Lietuvą, kur jos 
bute Vilniuje jau susikaupė 
daug dėžių su buvusių parodų 
paveikslais. Ką su tomis dė
žėmis galvoja daryti? Svąjoja 
apie galimybę tėvų krašte 
įrengti muziejų ar bent kūrybos 
salę.

J Vidos Krištolaitytės atida
rymą, kaip visada, suėjo dau
gybė įvairiausių profesijų žmo
nių, mėgstančių jos kūrybą ir 
ją pačią, visada pasitempusią, 
puošnią iškilmių metu ir ne
paprastai nuoširdžią gyvenime, 
nepamirštančių nė vienam atė
jusiajam padėkoti, globojančią 
tuos, kurie nori mokytis, to
bulėti, bet neleidžia galimybės. 
Jokio išdidumo, pasipūtimo, 
taip dažno mūsų naujai iškilu
siam elitui. Žurnalistų pa
klausta, ką naujo atveš kitais 
metais, dailininkė sakė dar ne
galinti pasakyti, bet tai galėtų 
būti sutiktų žmonių portretai, 
nes, įsigilinusi į tapybą, visada 
pasiilgstanti gyvų žmonių. Be 
to, visada įmanomi dramatiškų 
pasaulio įvykių, kuriais nuolat 
domisi, atšvaitai ar kas kita. 
Pagyvensime-pamatysime.

Dr. Raminta Lampsatytė: 
— Man taip pat labai malonu. 
Pas mus atvyko keli jauni dai
nininkai. Turiu pasakyti, kad 
labai malonu su jais dirbti ir 
bendrauti. Aš tikiu, jog jie pa
teks į pirmąsias dainininkų eiles 
ir plačiai pasireikš muzikos pa
saulyje. Jie visi iš Lietuvos.

— Gyveni Berlyne, o profe
soriauji Hamburgo mieste. 
Kiek pamenu važinėji trau
kiniu. Taip sakant, Deutsche 
Reichsbahn.
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Vilhelmas Čepinskis Pavel Berman

Smuikininko V. Čepinskio naujausios kompaktinės plokštelės viršelis.

Smuikininkas — ir 
plokštelėje, ir žodyje

PETRASPALYS
Lietuvoje yra išleidžiamas 

mėnesinis (nors dažniausiai bū
na skirtas dviem mėnesiams) 
itin puikus muzikos meno ir 
mokslo žurnalas Muzikos barai. 
Žurnalą leidžia Lietuvos Mu
zikų sąjunga. Su kiekvienu 
žurnalo numeriu jo prenume
ratoriai gauna ir kompaktinę 
plokštelę (C.D.) Balandžio / 
gegužės mėnesiams skirtas žur
nalo Muzikos barai numeris at
keliavo su plokštele, pavadinta 
„Duo Recital”. Ją, be fortepijono 
ar orkestro palydos, įgrojo 
smuikininkas Vilhelmas
Čepinskis ir, jau septintas sezo
nas Kauno kameriniam orkes
trui diriguojantis, dirigentas / 
smuikininkas Pavel Berman.

75 minučių trukmės plokš
telėje įrašyta Antonio Vivaldi - 
Sonata in G major, Eugene 
Ysaye - Sonata, Sergei Prokof- 
viev - Sonata in C major ir 
Miklos Rozsa - Sonata Op. 15

Prisiminė aktorių R. Butkevičių
Žinomam dramos aktoriui 

Rolandui Butkevičiui šįmet 
būtų sukakę 70 metų. Valstybi
nis jaunimo teatras ir Lietuvos 
teatro, muzikos ir kino muzie
jus birželio 2 d. suruošė atmini
mo vakarą „Veržlus kaip pava
saris” ir parodą, skirtą šiai 
išskirtinio aktoriaus gimimo 
sukakčiai.

Lietuvos teatro, kino ir muzi
kos muziejuje vyksiančiame at
minimo vakare dalyvavo Ro
landą Butkevičių geriausiai pa
žinoję kolegos ir bičiuliai Algir
das Latėnas, Dalia Tamulevičiū
tė, Rimgaudas Karvelis, Kos
tas Smoriginas, Regina Kaz
lauskaitė ir daugelis kitų. 

Teatro režisierė Dalia Tamulevičiūtė dramos akt. R. Butkevičiaus 
atminimo vakare. Tomo Černiševo (Elta) nuotr.

a. Visos keturios sonatos para
šytos dviem smuikam.

Alina Ramanauskienė (Muzi
kos barai Nr. 4-5) rašo: ^At
likėjai turi kokybišką ir elegan
tišką kompaktinę plokštelę, 
kuri tarsi vizitinė kortelė gali 
reprezentuoti nepriekaištingą 
dueto techninį pasirengimą, gy
vybingumą, subtilią niuansuotą 
griežimo manierą”.

Straipsnio autorė su abiem 
smuikininkais dar ir pasikal
bėjo. Ypač niujorkiečiai smuiki
ninką V. Čepinskį gerai pa
žįsta. Studijuodamas žymioje 
Julliard muzikos mokykloje, jis 
neretai atsilankydavo į rengi
nius ir savo smuikavimu susi
rinkusius pradžiugindavo. Taip 
pat yra koncertavęs didžiojoje I. 
Stern Camegie ir Weill Recital 
salėse. Jis A. Ramanauskienei 
prisipažino: „Meluočiau, jei tvir
tinčiau, kad griežimas smuiku 
nuo pat penkerių metų teikda
vo vien malonumą. Buvo ir aša

R. Butkevičius gimė 1934 m. 
gegužės 24 d. Kaune, 1957 m. 
baigė tuometinę Lietuvos kon
servatoriją (dabar Muzikos aka
demija). 1956-1958 m. buvo 
Kapsuko (dabar Marijampolės), 
1958-1963 m. - Kauno dramos 
teatro aktorius, dėstė Lietu
vos konservatorijos aktoriaus 
meistriškumo katedroje. Nuo 
1965-ųjų iki mirties - Jaunimo 
teatro aktorius. Mirė 1989 m. 
gruodžio 28 d. Vilniuje, spek
taklio metu.

Tarp ryškių Valstybinio Jau
nimo teatro scenoje Rolando 
Butkevičiaus sukurtų vaidme
nų - Jasius K. Binkio „Atžaly
ne”, Merkucijus V. Šekspyro „Ro

rų, ir džiaugsmo, ir apmaudžių 
nusivylimų”.

O buvę ir netikėtumų. Ne
tikėtumai ir įvairios kuriozinės 
situacijos jį mėgdavę; dar „pe- 
restrojkos” laikais buvęs at
rinktas rusų festivalyje „Novyje 
imena” koncertuoti JAV. Jam 
reikėjo pasirodyti New Yorke, 
ir ne bet kur, o pačioje Jungti
nių Tautų būstinėje. Koncertas 
buvęs visais požiūriais išskir
tinis, bet jis pamiršęs atsivežti 
koncertinę aprangą. Ją teko 
paskolinti iš gerokai vyresnių 
atlikėjų. Tąsyk pagrojęs neblo
gai, bet jo išvaizda buvusi ap
gailėtina: atrodęs, kaip kaliau
sė su per duksliu švarku ir ke
liais dydžiais didesniais batais. 
To dar buvo negana. Po koncer
to, matyt, nuo per didelės įtam
pos, pamiršęs pasiimti smuiką. 
Koncertui vadovavęs garsus 
muzikologas Belza, jo smuiką 
radęs, tą patį vakarą, jam grą
žino.

Vilhelmas prieš koncertą 
mėgstąs repetuoti tamsoje. Taip 
jam berepetuojant, netyčia stry
ką įkišęs į vazeliną. Turėjęs 
maldauti iš orkestrantų, kad 
kas nors jam stryką paskolintų. 
Didelio malonumo neteikianti 
ir koncerto metu nutrūkusi sty
ga.

Jam patinka: „...kelias valan
das ar dienas pabūti tik su sa
vimi. Tuomet daug ką apmąs- 
tau. Nebūtinai visos mintys su
kasi vien apie muziką. Esu ais
tringas skaitytojas (...) Knygos, 
geri straipsniai man teikia di
džiulį malonumą”. Jis nesąs ge
ras savo dienotvarkės ar laiko 
planuotojas. Griežtai tesilaikąs 
tik vienos taisyklės - repeticijos 
ir visa tai, kas su jomis susiję, 
jam yra šventas dalykas.

Vilhelmas ne tik smuikuoja, 
bet retkarčiais jau galimąjį ma
tyti ir ant dirigento pulto. Ta
čiau, jis sako, jog V. Čepinskis 
kaip dirigentas, su smuikinin
ku V. Čepinskiu konkuruoti 
dar negalėtų. Dirigento pralai
mėjimas būtų neišvengiamas.

Per dr. Giedrės Kumpikaitės 
vadovaujamą radįją teko nu
girsti, jog V. Čepinskis atei
nančio rudens laike žada atvyk
ti į New Yorką. Lauksime!

meo ir Džiuljeta”, Džimis Por
teris ir Klifas D. Osbom „At
sigręžk rūstybėje”, Lancelotas
J. Svare „Drakonas”, Džimas 
O’Konor T. Williams „Stiklinis 
žvėrynas”, Leandras ir Ska- 
penas Ž. B. Moljero „Skapeno 
klastos”, Grafas R. Rastausko 
„Lenktynių aitvarai”, Jasonas 
Ž. Anujo „Medėja”, Sorinas A. 
Čechovo „Žuvėdra”, režisierė D. 
Tamulevičiūtė (1979), Snegirio- 
vas V. Rozovo „Brolis Alioša”. 
Taip pat vaidino kine ir televi
zijos spektakliuose.

Pasak teatrologės Irenos Alek
saitės, Rolandas Butkevičius vi
sada išsiskyrė „siautulingu 
savo menu, savu temperamen
tu, sava greita, lengva eigasti
mi, savo visuomet besišypsan
čiom akim, savo maniera labai 
garsiai kalbėti, kvatotis pilna 
burna, savo ūmia reakcija, kuri 
neklystamai išduoda profesiją”.

Paskutiniame aktoriaus spek
taklyje „Brolis Alioša”, pasak I. 
Aleksaitės, kaip reta, nuosta
biai sutapo - aktoriaus ir reži
sierės Dalios Tamulevičiūtės 
požiūris į štabskapitoną Snegi- 
riovą. „Būtent Rolando Butke
vičiaus Snegiriovas tapo D. 
Tamulevičiūtės spektaklyje są
žinės simboliu, jautriu jos bal
su, herojumi, sugebančiu krau
piausiomis akimirkomis atsk
leisti savo širdį Gėriui. Jis buvo 
pasiruošęs padėti, suprasti, 
užjausti kitus. Gyvenimas jo 
nepajėgė sužlugdyti”, — rašo I. 
Aleksaitė. (Elta)

D. Augienės viešnagė tėvynėje
VIRGINIJA PAPLAUSKIENĖ

Vėlyvą pavasarį Lietuvoje 
viešėjo išeivių vaikų rašytoja 
Danutė Lipčiūtė-Augienė. Tai 
jau dešimtoji rašytojos kelionė. 
1976 m. ji pirmą kartą, atvyko į 
tėvynę po pasitraukimo iš jos 
1944 m. Kiekviena viešnios ke
lionė nuspalvinta šviesiomis, 
prasmingomis reikšmėmis. Šį 
kartą ji atskubėjo sutikti ką tik 
iš spaustuvės išėjusią ir dar 
dažais kvepiančią, savo knygelę 
vaikams Močiutės dovanėlė. 
Knygelę pakartotinai išleido 
leidykla „Naujasis lankas”, 
Kaune. Pirmą kartą knygelė 
išleista Čikagoje 1976 m. Ant
rame knygelės leidime, autorės 
pageidavimu, išspausdinta de
dikacija: „Skiriu Lietuvos vai
kams”. Taip rašytoja įprasmino 
savo gražųjį gyvenimo jubiliejų 
- 90-ąjį gimtadienį. Pagrindi
nis kelionės tikslas buvo pa
lydėti knygelę į gyvenimo kelio
nę, išdalinti brangią dovaną 
darželiams, mokykloms, biblio
tekoms, visiems, kas neabejin
gas lietuviškam žodžiui.

Atvykusi į Lietuvą, D. Lip
čiūtė-Augienė, negailėdama jė
gų ir savo trapios sveikatos, 
keliavo po Lietuvos darželius, 
mokyklas, susitikinėdama su 
jaunimu, bendraudama su mo
kytojais, visuomenės ir kul
tūros veikėjais, inteligentais, ir 
paprastais kaimo žmonėmis. 
Kiekvienas susitikimas buvo 
jaudinantis ir nepakartojamas. 
Įspūdingi susitikimai vyko Pik- 
čiūnų (Raseinių r.) mokykloje, 
„Maironio” (buvusioje „Aušros” 
mergaičių gimnazijoje), kurią 
baigė pati rašytoja, o nepriklau
somos Lietuvos laikais ir moky
tojavo šioje gimnazijoje. Šis su
sitikimas viešniai buvo ypač 
brangus ir jaudinantis ne tik 
dėl to, kad vyko toje pačioje 
klasėje, kur Danutė mokėsi, 
vėliau mokytojavo ir turėjo 
auklėjamąją klasę, o ir dėl to, 
kad rašytojos ryšys su šia mo
kykla tęsiasi daugiau nei dvi
dešimt metų. Čia įkurta „Mai
ronio” draugija, kuri vienija vi
sus Lietuvos „maironiečius”, 
kas be galo brangu jai, kaip 
Maironio dukterėčiai. Kiekvie
no savo atvykimo į Lietuvą me
tu Danutė aplanko gimnaziją, 
susitinka su gimnazistais, dali
nasi su jais savo neišsemiama 
širdies šiluma. Rašytoja laukia
ma viešnia ir kitose Kauno ir 
Vilniaus mokyklose - vyksta į 
jas, bendrauja su mokytojais ir 
mokiniais. Kiekvienas susitiki
mas savitas ir įdomus. Nuo 
pirmųjų atvykimų į Lietuvą, 
tradicija tapo jaudinantys vaka
rai su Kauno visuomene ir sve
čiais iš Vilniaus, Maironio lie
tuvių literatūros muziejuje.

Šie namai ypač brangūs 
viešniai. Į juos sugrįžta kaip į 
šventovę, nes čia daugiau nei 
10 metų gyveno dėdės Maironio 
globoje. Nuoširdi draugystė už
simezgė su šiuo muziejumi, ku
rio oficialiame atidaryme daly
vavo (1936 m.) ir jo filialu - 
Vaikų literatūros muziejumi. 
Vaikų muziejaus teatras „Čep- 
siukai” mėgsta nuotaikingą 
spalvingą rašytojos poeziją ir 
rengia literatūrines muzikines 
kompozicijas pagal ją, stato jos 
išeivijoje parašytus vaidinimus. 
Štai ir šį kartą salė švytėjo 
šypsenomis vaikiškuose veide
liuose. Jaunieji aktoriai skar
džiais ir nuoširdžiais balsais 
deklamavo rašytojos žodžius. 
Besiklausant D. Lipčiūtės-Au
gienės parašytų jaudinančių 
eilėraščių „Mamutei”, „Močiu
tei”, „Lietuvai”, „Jaunimui”, ne 
vienam nuriedėjo džiaugsmo 
ašara. Mažieji aktoriai, atsi

dėkodami rašytojai už jos meilę 
ir globą, už jos nuoširdžią 
kūrybą, padovanojo jai priskynę 
visą pintinę mėlyngalvių ži
bučių.

Kompozitorė dainininkė Regi
na Dailydėnienė jau ne pirmi 
metai kuria muziką rašytojos 
eilėraščiams. Ji renginio metu 
grojo gitara ir atliko tas gra
žiąsias dainas.

Salėje liejosi sveikinimo žo
džiai jubiliatei, kuriuos tarė 
Maironio muziejaus direktorė 
Aldona Ruseckaitė, Vaikų mu
ziejaus teatro „Čepsiukai” va
dovė Danutė Žilionienė. Jaudi
nančius sveikinimo ir begalinio 
dėkingumo žodžius savo bran
giai tetai tarė Danutės sesers 
Elenos ir brolio Algirdo vaikai.

Danutė Lipčiūtė-Augienė, 
sugraudinta puikiai parengto ir 
gažiai atlikto koncerto, rūpes
tingo aplinkinių dėmesio, ne
galėjo nuslėpti savo jaudulio ir 
džiaugsmo. Ji pasveikino visus 
susirinkusius, padėkojo už dė
mesį ir pasidalino mintimis apie 
gyvenimo prasmę. Danutė su 
begaline meile prisiminė savo 
gerąjį dėdę Maironį, be kurio, 
kaip ji sakė, „mes nebūtumėm 
pasiekę mokslo ir nebūtumėm 
tuo, kas esame”. Metai, praleis
ti Maironio globoje, suformavo 
jos asmenybę. Tuomet buvo 
padėti kertiniai akmenys jos 
gyvenimui - meilė tėvynei Lie
tuvai, lietuviškam žodžiui, tie
sai, dorai. Remdamasi į šį 
tvirtą pagrindą, ji statė savo ir 
savo vaikų gyvenimo namus. 
Visų jos minčių, samprotavimų 
išeities taškas buvo gilus tikė
jimas, taip pat įskiepytas dėdės 
Maironio. Ji sakė: „Tikėjimas 
nemirtingumu įkvepia žmogų 
nemirtingiems darbams ir, jei
gu žmogus sukuria ką nors die
viška - tai ilgėdamasis Dievo ir 
įveikęs savo metafizinį nuo
vargį, peržengęs patį save. 
Toks buvo Maironis”.

Danutė visą gyvenimą kelia
vo dėdės Maironio nubrėžtomis 
gairėmis, lygiavosi į jį. Harmo-

Kiškis striksi, kiškis šoka, 
Kaukia vilkas, kad nemoka.

Kepa pyragus laputė,
Kviečia žvėrelius kavutėn.

Iš knygelės Močiutės dovanėlė

Danutė Lipčiūtė-Augienė

MOČIUTES DOVANELE

nijos siekė per vidinį asme
nybės tobulėjimą. Tiesos, gėrio, 
grožio įžvalga, viltis ir susitai
kymas - visa tai jaudina ją ir 
skatina beatodairiškai dirbti. Ji 
sakė: „Gyvenimas harmoningas 
tada, kai žmogaus valia nu
kreipta į tikslus, kurie kartu 
yra ir objektyvaus pasaulio, t.y. 
gamtos ir visuomenės tikslai”.

Renginio metu skambėjo ne 
tik nuotaikinga ir spalvinga 
poezija, ne tik Danutės žodžiais 
sukurtos dainos. Susimąstymo 
teikė viešnios išsakytos mintys. 
Šventinę nuotaiką ir ramybę 
kūrė mįslinga muzika, išgauta 
klasikinės gitaros ir violončelės 
stygų pagalba. Skambino du ta
lentingi menininkai Saulius - 
tėvas ir Saulius - sūnus Lip- 
čiai. Renginio pabaigoje nuvil
nijo iš širdies į širdį - „Il
giausių metų”.

Kai jau buvo parengtas šis 
straipsnis, atskriejo nerimas
tinga žinia iš už Atlanto - grį
žusi į Putnamą, susirgo Danutė 
Lipčiūtė-Augienė. Per Draugą 
norėčiau palinkėti Danutei sti
prybės, greito pasveikimo, pui
kios nuotaikos. Siunčiam Jums 
iš Lietuvos visų Jus mylinčių 
vaikų, visų artimų, giminių, 
draugų nuoširdžias saulėtas 
šypsenas, kurios tegul būna 
veiksmingiausias vaistais. Jūsų 
pasveikimo procese.

POKALBIS SU 
PIANISTE

Atkelta iš 3 psl.
— Turiu pasakyti, kad pava

dinimas buvo pakeistas. Dabar 
geležinkeliai priklauso Deutche 
Bundesbahn.

— Sakyk, ar nepabosta to
kie nuolatiniai važinėjimai?
— Taip ir ne. Pavyzdžiui, man 
malonu dirbti su talentingais 
studentais iš viso pasaulio. Aš 
dirbu ne vien Hamburge, bet ir 
Paryžiuje, Londone. Glaudžiai 
bendradarbiauju su Laura Sar
ti. Ji yra žymiausia Londono 
muzikos profesorė. Ji yra 80 
metų amžiaus. Tačiau ji jau
čiasi tarytum būtų jauna mer
gaitė. Ji niekada nepavargsta. 
Mes dažnai dirbame kartu, 
rengdamos meisteriškumo kur
sus Londone, Paryžiuje, Pietų 
Prancūzijos miestuose. Turiu 
pastebėti, kad kursus lanko ir 
mūsų tautiečiai, atvykę iš Lie
tuvos.

— Na, o kas naujo Berlyno 
mieste?

— Lietuvos ambasada pra
turtėjo atašė meno reikalams. 
Dabar daug lengviau. Turime 
įvairių sumanymų. Dabar ren
giamės Gedimino Tiškevičiaus
— Varnos koncertui.

— Kas gi tas Tiškevičius?
— Jis yra dramatinis tenoras. 

Aš buvau nustebinta jo puikiu 
dainavimu. Mes su Laura Sarti 
sudarėme sąlygas jo dalyvavi
mui Berlyne rengtuose kur
suose. Taipgi dalyvavo 20 metų 
amžiaus Milda Smalakytė, kol- 
aratūrinis sopranas. Ji labai ge
rai dainuoja ir yra tikra 
gražuolė. Beje, Gediminas iš
laikė egzaminus ir buvo priim
tas į muzikos mokyklą, kurioje 
profesoriauja Laura Sarti. Bū
tina paminėti, kad Gediminas 
Tiškevičius — Varna yra sol. 
Stasio Baro premijos laureatas.

— Sakei, kad Milda Smala
kytė yra gražuolė. Įdomu, ar 
veido grožis turi įtakos dai
navimo karjerai?

— Be abejo, kad taip. Saky
kime, kad visi žmonės gražūs. 
Tačiau ypatingai gražus daž
niausiai susilaukia didesnio pa
sisekimo. Žinoma, kai kuriais 
atvejais ypatingesnis grožis 
gali turėti ir neigiamos įtakos. 
Didesnio grožio moterys kartais 
persistengia ir pernelyg perver
tina save.

— Tiesa, ar šiemet neteko 
lankytis Lietuvoje?

— Teko lankytis Lietuvoje 
š.m. sausio ir balandžio mėne
siais. O netrukus išvyksime 
(visa mano šeimynėlė) atosto
goms Lietuvoje. Taipgi dar teks 
Lietuvoje koncertuoti. Aš akom
panuosiu Gediminui Tiškevi
čiui — Varnai. Koncertuosime 
Vilniuje ir kitur. Taipgi numa
tome svečiuotis Lietuvoje ir šv. 
Kalėdų metu.

— Tai atrodo, kad tikrai 
dažnai tenka lankytis Lietu
voje.

— Aš daug keliauju. Kiek
vieną savaitę lankausi Ham
burge. Į Paryžių ir Londoną 
vykstu keletą kartų per metus. 
O Lietuvoje lankomės 3-5 kar
tus per metus.

— Kelionės, kelionės, ke
lionės....

— Taip jau susiklostė mano 
darbai ir reikalai. Aš dar no
rėčiau prisiminti gerai pavyku
sią čikagiečio foto menininko 
Algimanto Kezio „Angelų” nuo
traukų parodą. Dabar Kezio 
„Angelai” puikuojasi Osna- 
bruek mieste, surengtame Lie
tuvių muzikos festivalyje. Dar 
reikėtų pasakyti, kad Čikagoje 
susipažinau su kitu lietuvių 
foto menininku. Tai yra Euge
nijum Krukovskiu. Jo darbų 
paroda numatoma šių metų ru
denį Berlyne.

— Dėkoju už pasikal
bėjimą. Teikis priimti mūsų 
geriausius linkėjimus.

Petras Petrutis

I
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