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Sugrįžo į Lietuvą -
išsvajoti ir laukti 

Stasys Santvaras 
VAKARE 

DŽIULJETA KULVIETIENĖ 

Rugsėjo mėnesį į tėvų žemę 
Lietuvoje sugrįžo ir amžinajam 
poilsiui Kaune atgulė Stasio 
Santvaro (1902-1991) ir jo sū
naus Algimanto Andriaus Sant
varo (1944-1957) palaikai. 

Poetas, dramaturgas, solistas, 
Lietuvos ir išeivijos kultūros 
veikėjas Stasys Santvaras gimė 
Rūsteikonių kaime, Seredžiaus 
valsčiuje, Kauno apskrityje. 
Antrajam pasauliniam karui 
baigiantis, su žmona ir sūneliu 
ant rankų pasitrankė į Vokie
tiją. 1949 m. su šeima išvyko į 
JAV. 

Literatūros kritikai S. Sant
varo kūrybą priskiria paskuti
niesiems nuosekliausiems poe
tinės Maironio mokyklos atsto
vams, pasitikėjusiems klasi
kinėmis eilėraščio galimybėmis 
ir ieškojusiems modernių gali
mybių aprėpti XX amžiaus 
žmogaus esmę. Gyvenimu ir 
kūryba S. Santvaras niekada 
nebuvo atitolęs nuo Lietuvos ir 
savo tautos likimo. Liga rašy
toją pakirto pačioje Lietuvos At
gimimo pradžioje. S. Santvaras 
buvo palaidotas Bostono Naujo
sios Kalvarijos kapinėse, šalia 
savo sūnelio Ago, kuriam tė
viškę buvo lemta regėti tik 
kūdikiškomis akimis... 

Rašytojos žmonos Alės Sant-
varienės valia ir pastangomis, 
jos vyro ir sūnaus palaikai su
deginti ir parvežti į Lietuvą, 
kad amžiams atgultų po lietu
viškomis pušaitėmis Kauno Pet
rašiūnų kapinėse. Iš JAV į Lie
tuvą lydėti tėvo ir sūnaus Sant
varų palaikus Alė Santvarienė 
patikėjo Kauno dramos teatro 
aktoriui ir skaitovui Egidijui 
Stancikui - Lietuvoje gyvuo
jančios poeto Stasio Santvaro 
brolijos nariui. Ši brolija, kartu 
su Lietuvos rašytojų sąjungos 
Kauno skyriumi ir Kauno mies
to Savivaldybe, rūpinosi atsis
veikinimu su rašytoju S. Sant
varų ir jo sūnumi bei jų 
laidotuvių organizavimu. 

Atsisveikinimas vyko Šv. Ar-
kangelo Mykolo (Įgulos) bažny
čioje Kaune. Šv. Mišias aukojo 
Lietuvos kariuomenės vyriau
siasis kepelionas, pulkininkas, 
kunigas Juozas Gražulis, su 
Kauno Šv. Arkangelo Mykolo 
bažnyčios klebonu, rektoriumi, 
karo kapelionu, kunigu Tomu 
Karklių ir kunigu Artūru Kaz
lausku. Po šv. Mišių, pasku
tinės pagarbos atidavimo ir at
sisveikinimo, gėlių koridoriu
mi, kurį sudarė pagerbti ir at-

TURINYS 

J Lietuvą grįžo poetas Stasys 
Santvaras 

Vytautas V. Landsbergis: 
apie vaikų literatūrą. 

XXII LB Kultūros tarybos 
premijų šventė ir laureatai: 
radijo darbuotojai, 
žurnalistas, 
tautinių šokių, muzikos, 
dailės. 

sisveikinti atėję kauniečiai, 
miesto svečiai, įvairių organiza
cijų atstovai, u rnas su palaikais 
link automobilio nešė S. Sant
varo brolijos nariai - rašytojas 
Robertas Keturakis ir aktorius 
Egidijus Stancikas. 

Kauno Petrašiūnų kapinėse 
Lietuvos rašytojų sąjungos Kau
no skyriaus pirmininkas Petras 
Palilionis sakė: 

- Petraš iūnų kapinės Kaune 
vis labiau primena lietuvių tau
tos panteoną, č i a tiek daug di
džių Lietuvos žmonių: įvairių 
profesijų ir amžiaus, palikusių 
ryškų pėdsaką Lietuvos kultū
ros, mokslo, meno ir apskritai 
lietuvių tautos istorijoje. Tai 
iškiliųjų žmonių plejada, papil
doma ir iš išeivijos grįžtančių 
sūnų ir dukrų. Šiandien į 
amžinojo poilsio vietą palydime 
tėvą ir sūnų Santvaras . Kauno 
rašytojų vardu ypač nuoširdžiai 
dėkoju p . Alei Santvarienei, 
dėkoju Kauno miesto Savival
dybei ir Stasio Santvaro brolijai 
už sudarytą galimybę šio iški
laus teatro, operos, literatūros 
veikėjo i r jo sūnaus kapą lanky
ti čia, Lietuvoje. 

Atsisveikinimo žodį tarė Lie
tuvos rašytojų sąjungos pirmi
ninkas Jonas Liniauskas: 

— Lietuvos žemė priima savo 
vaikų Algimanto Andriaus San
tvaro ir jo tėvo poeto Stasio 
Santvaro palaikus. Poeto, sa
vanorio, dramaturgo, kultūros 
ir visuomenės veikėjo - galėtu
mėm vardinti įvairias Stasio 
Santvaro gyvenimo datas: 102 
metai praėjo nuo gimimo, 80 
metų nuo pirmojo poezijos rin
kinio Saulėtekio maldos, 70 me
tų kai būdamas 32 m. amžiaus 
baigė Valstybinės operos solisto 
karjerą, 60 metų kai pasitraukė 
į vakarus , 13 metų praėjo nuo 
testamentinės valios įvykdymo. 
Kai kalbame apie praėjusį žmo
gaus gyvenimą, sunku įvertinti 
kas buvo svarbu arba lemtinga. 
Gal svarbiausia, kad buvo sa
vanoris, dalyvavo Klaipėdos iš
vadavime ir 1923 m. 21 metų 
jaunuoliui buvo įteiktas karių 
kursų brandos a tes ta tas . O gal, 
kad tais pačiais metais para
šyta 4 paveikslų drama - poe
ma „Saulytė"? Gal libretas Mi
ko Petrausko ir Jurgio Karpa
vičiaus operai „Eglė žalčių ka
ralienė"? O gal yra svarbiau, 
kad būdamas emigracijoje su 
kolegomis atkūrė lietuvių rašy
tojų draugiją, kuri gyva ir kles
ti iki šiol? Ne mažiau už sce
ninius vaidmenis, poezijos rin
kinius, už rašytojų suvažia
vimų organizavimus ir kovą už 
lietuviško teatro chorų, mo
kyklų įkūrimą, yra mums svar
bu, kad susitiko savo gyvenimo 
draugę ir meilę - Eleną. Tik jos 
meilė atskraidino poeto Stasio 
Santvaro ir jų sūnaus Algiman
to Andriaus palaikus į tėvų 
žemę. Leiskite Lietuvos rašy
tojų sąjungos vardu nuoširdžiai 
padėkoti p. Elenai, dėkoju Kau
no m. Savivaldybei, visiems 
poeto Stasio Santvaro draugijos 
nar iams ir bičiuliams. Lieka 
šviesi viltis, kad Lietuvos pajū
ryje atgis poeto Stasio Santvaro 
vila, į kurią vasaroti ir kurti 

kadais susirinkdavo visų sričių 
menininkai, kompozitoriai, ak
toriai, dainininkai, dailininkai 
ir rašytojai. Reikia pastangų, 
kad ši viltis, šis poeto noras at
g y t ų -

Kauno miesto mero pavaduo
tojas Erikas Tamašauskas: 

- Šiandien pagerbiame mūsų 
žymaus visuomenės veikėjo, 
dramaturgo ir poeto Stasio 
Santvaro atminimą. Tai išties 
simboliška, kad jis sugrįžta į 
savo Tėvynę, dėl kurios laisvės 
savanoriu kovojo nepriklauso
mybės kovose, kuriai skyrė 
įvairiapusį savo talentą ir kū
rybines galias. S. Santvaro as
menybėje stebina tarp kūrėjų 
itin retai pasitaikantis platus 
užmojų ir raiškos ratas. S. 
Santvaras paliko ryškius profe
sionalius pėdsakus solinio dai
navimo, dramaturgijos, poezi
jos, literatūros kritikos srityse. 
Priverstas kur t i toli nuo tė
vynės, S. Santvaras išliko vie
nas ryškiausių ir produktyviau
sių išeivijos kūrėjų. Stasys San
tvaras sugrįžo į tėvynę. Grįžo 
su savu dvasiniu pasauliu, su 
savo neužmirštamais kūriniais. 
Ir su sūnumi.. . Džiugu, kad S. 
Santvaras tampa mūsų taures
nio, kilnesnio gyvenimo simbo
liu ir pavyzdžiu. Nuoširdžiai 
dėkoju visiems pasišventė
liams, kurie jau tė ir matė šio 
kūrėjo išskirtinumą ir savo pas
tangomis neleido užmiršti jo 
gyvenimo ir kūrybos. 

S. Santvaro brolijos narys 
poetas Robertas Keturakis: 

- Dabar čia - Lietuvoje ir ten, 
rytinėje Atlanto pakrantėje, kur 
dar tik vos vos pradėjo brėkšti, 
ištirpsta tylus atodūsis: išsipil
dė... Ir mes suprantame ką tai 
reiškia... Šiandien mes visi dar 
kartą patvirtinome, kad S. 
Santvaras sąžiningai priėmė ir 
vykdė XX amžiaus jam patikėtą 
misiją: išlikti pačiam, išsaugoti 
tėvynę ir Dievą širdyje, saugoti 
šeimą, apginti ir išauginti, pa
drąsinti ir įdiegti gilią savi
garbą, mylėti ir gerbti - kaip 
gerbiama gyvybę dovanojusi 
motina - viską, kas šioje že
mėje mums dovanota Vieš
paties. Visą laiką išsaugojęs 

gilų garbės jausmą S. Santva
ras yra ne vien tik meno 
žmogus, bet ir lietuvybės puo
selėtojas. Niekuomet nelaikė 
savęs vadu, nesiekė teisėjo 
vaidmens ir pranašo misija ne
traukė jo ne todėl, kad neturėjo 
tokio pašaukimo. Kaip poetas 
jis žinojo vieną pašaukimą: gin
ti savo tautos teisę šiame pa
saulyje laisvai ir garbingai, liu
dyti savo tėvynės dvasinę gel
mę ir jos slaptingas galias. 
Kaip tyraširdis žmogus, jis 
tiesą mokėjo sakyti atvirai, ne-
puošė jos visažinio ornamen
tais, tvirtai jos, kad ir kokia 
skaudi ji būtų. Melas jam buvo 
svetimas ir a tkarus kaip išda
vystė. Niūriais tėvynei metais 
be pesimizmo Lietuvai kylant į 
atgimimą, jis buvo tvirtas lem
tingais tėvynainiams ir artimie
siems momentais, stoiškai 
pakėlęs netektis, S. Santvaras 
nuo pat jaunystės rėmėsi kilniu 
pozityvizmu. Nukel ta į 2 psl. 

Baisus tas tuščias vakaras 
Be jokių žiburių, 
Kur eiti, kad visi namai išvaikščioti, 
Kur pasidėt, kad nieko neturiu? — 

Kaip gatvės valkata, svyruoju 
Tamsių alėjų pakraščiais, — 
Kaip beprotis, netekęs supratimo galios, kliedu 
Ties tavo namo rytmečiais. — 

Išeitum pažiūrėt, kaip gęsta paskutinės žvaigždės, 
Bet niekuomet neišeini, — 
Išeitum pamatyt, kaip išsidraikę mano žvilgsniai, 
Bet niekuomet neini... 

Baisus tas tuščias vakaras 
Be jokių žiburių. 
Kur eiti, kad visi namai išvaikščioti, 
Kur pasidėt, kad nieko neturiu? 

TAMSIAJAM KAMBARY 

Tamsiajam savo kambary 
Užsidegiau vaškinę žvakę, 
Pašėlus gyvastis dar blaškos manyje, 
Bet aš nesuvaikau, kur mano mintys lekia. 

Giedrioji praeitis auksiniais vartais pasipuošė, 
Bet nesugrįžti ten jau niekados, — 
Ateinančių dienų nežinomas likimas 
Dabar jau man kasdien giedos. 

Giedos tą liūdną, niaurią giesmę, 
Kad neregėsiu tų laikų, 
Kur motina tebuvo ilgesys ir saulė, 
Kur svajos kilo lig žvaigždžių takų. 

Giedos, kaip tas graudusis laidotuvių varpas, 
Užliedamas miškus, pakalnes, saulės šviesą, 
Prislėgdamas rankas, 
Kurių jau niekad jokion viltin nebeištiesi... 

Tamsiajam savo kambary 
Užsidegiau vaškinę žvakę. 
Dar blaškosi gyvybe manyje, 
Bet aš nesuvaikau, kur mano mintys lekia. 

REGĖJIMAI 

Pakalnėj žydi sodai ir kviečių laukai, 
Pakalnėj rūksta kaminai ir upės teka 
Kodėl, o nerime, tu širdį man draskai, 

Kodėl akmenimis užgriovei džiaugsmo taką? 

Su liūdesiu atplaukia dainos iš kaimų: 
Tai broliai žengia vargo lydimi ir šaukia laimę, 
Tai klykia vanagai viršuj pilkų namų, 
Tai vėjai atpučia audras ir atneša mirimo baimę. 

Šalie, kurioj supilti sentėvių kapai, 
Kurioj aš kūdikio akim regėjau saulę, 
Kokia nualinta, liūdna ir bėdina tapai, 
Su kokiu sielvartu eini per šį pasaulį!.. 

Daug juodvarnių pakilo ant miškų, 
Daug rankų alkanų išsitiesė į tavo klėtį 
Ir viltis neša debesys rudens taku, 
Ir rožių pumpurai nepradeda žydėti... 

Tamsa baisi, tamsa baisesnė kaip mirtis, 
Atnešti gali amžiną ir klaikią naktį 
Nustoja žavesio dangus, nustoja žavesio buitis, 
Kai nėr šviesos, kai laisve širdys nebegali plakti.. 

Pavasari, toksai gražus jaunatvėj ir sapne, 
Pabūk dar mūsų tarpe ir gaivinki skurdžią sėją -
Te sielininkų dainos bus linksmesnės Nemune, 
Tebunda sakalai ir rytmečio giesmė garsėja!.. 

ALGIMANTUI 

Atbėk tuo prieangio taku — 
Atbėk, sūnel! Atbėki — neregėta laimė tu! 
Ku-kū! Ku-kū! 
Atbėk tuo prieangio taku! 

Lai spindi žvaigždės iš dangaus langų, 
Kad niekur nepaklystum tu! 
Ku-kū! Ku-kū! — 
Lai spindi žvaigždės iš dangaus langų! 

Ir saulė teapjuosia deimantų lanku, 
Kad nematytum tų baisių naktų! 
Ku-kū! Ku-kū! — 
Ir saulė teapjuosia deimantų lanku! 

Stasys Santvaras skaito savo poeziją. 

Toli, toli nuo Lietuvos laukų 
Pradėjai žemės laiptais kopti tu! 
Ku-kū! Ku-kū! — 
Toli, toli nuo Lietuvos laukų! 

Kaip miela bus ir kaip puiku, 
Kai bėgsi panerio dainuojančiu krantu! 
Ku-kū! Ku-kū! — 
Kaip miela bus ir kaip puiku! 

Lai spindi žvaigždės iš dangaus langų, 
Kad niekur neprapultum tu! 
Ku-kū! Ku-kū! — 
Lai spindi žvaigždės iš dangaus langų! 

PASIŠNEKĖJIMAS SU MIRTIMI 

Kai šarka sodo medyje praneš apie nelauktą viešnią, 
Kai dalgio pustymą išgirsiu aš palangėj — 
Prie durų pastatysiu raumeningus sargus, 
Ir tu galėsi dantimis ir kaulais žvangyt... 

Gyvenimo alyvą ir leliją daržuose ne tu pasėjai, 
Padangėsna paukščius ne tu paleidai 
Neturi teisės gyvastį atimt jokie teisėjai. 
Kol noriu, kad šviesa bučiuotų veidą... 

Bet jeigu tu išgąsdinsi sargybą, 
Jei tu pritaikysi raktus prie mano vartų — 
Iš patalynes taip baltos kaip sniegas aš pakilsiu 
Tau ši nuolankų ir mandagų žodį tartų: — 

Madame, jei mano kalendoriaus paskutinis lapas nudrėkstas. 
Tai aš prašau, aš nuoširdžiai dar noriu — 
Išeit į miestą, nueiti į spaustuvę 
Ir išsispausdinti dar šimtą kalendorių... 

ANT RUDENIO LAPŲ 

Ant rudenio lapų rašysim. 
Jau popierio nėra! 
Tokia mėlynė per padangę driekias, 
Tokia vėsi giedra! 

Ir ilgesio eibė krūtinėj, 
Ak, ilgesio gūdaus. 
Kad nėr ant Nemuno to laumių lenkto tilto. 
Kad nėr čia tikrojo žmogaus... 

Kam sielvartą tu beatvertum — 
Besieliai gyvieji — praraja tikra 
Keleiviui vandenio ir duonos jie pavydi. 
Giedresnio spindulio veiduos nėra... 

Ant rudenio lapų rašysim. 
Kentėjom jau gana. gana! 
Rašysim, kad lengviau širdy pasidarytų, 
Kad kiltų ir netiltų aimana, — 

Kad kiltų ir netiltų mūsų žodžiai. 
Kad belstų jie į dvaro didžiojo vartus: 
Karaliau, lai greičiau naktis praeina, 
Namo lai grįžta varganas žmogus: 

Atidan langai. 1959 m. 
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Atkelta iš 1 psl. 

Ir iki savo gyveni-
nuo pabaigos išliko kilniu pozi
tyvistu, tik su viena išimtimi: jo 
pozityvizmas neneigė Kūrėjo ir 
metafizikos... Realybė jam vi
suomet slėpė galimybes pereiti į 
kitus pavidalus jau už mūsų ju
timų, už mūsų žemiškosios pa
tirties. Simbolizmas S. Santvaro 
kūryboje buvo spindulys, kuris 
smigo j kitas didingesnes ir 
paslaptingesnes erdves. Šis kil
nusis pozityvizmas su mūsų ri
botų galimybių būsimąja tąsa 
kituose pasauliuose ir pavida
luose buvo filosofija, padėjusi 
jam kantriai priimti negailes-
gingą gyvenimą, rūsčią tremti
nio realybę, kantriai laukti, 
tikėti ir veikti, kol pasaulis 
taps teisingesnis ir gražesnis. 
Greta šių įžvalgų, savo kū
ryboje jis paliko įspėjimą, kad 
kiekvienas būties mirksnis yra 
pasakiškai turtingas ir bran
gus, kad nėra mažos būties ir 
mažos pareigos, kad mūsų at
mintis niekuomet nedrįstu at
skirti praeities, dabarties ir atei
ties, gyvenimo ir mirties, 
Tėvynės ir likimo, žmogaus ir 
Dievo, poezijos ir prozos, rea
lybės ir anapusio. Skaldomas, 
praradantis vientisumą pasau
lis - fizinis ar dvasinis - su lai
ku ima maištauti. Per maištą 
kartais sunaikindamas patį-
žmogų... Su sūnumi S. Santva
ras grįžo į tėvynę, į jos gelmę. 
Ir tėvynės gelmė juos pripažino 
ir priėmė. Kaip ir mūsų širdys. 
Susitapatiname su viskuo kas 
mums brangu ir šventa, kad 
niekuomet nebūtume beveidžiai 
ir nebylūs, be savo žemės ir 
dangaus, kad netaptume už-
mirštantys ir užmirštamieji. 
Ramybė teapgaubia Juos - tėvą 
ir sūnų San tvarus... Lietuva 
šiandien papildyta ne tik naujų 
kapų. Šiandien Lietuva pasi
pildė žinojimu, kad visados, per 
amžių amžius, turime būti kar
tu. 

- Pusę savo gyvenimo S. 
Santvaras praleido Lietuvoje, 
kitą pusę - su Lietuva širdy. 
Antrąją gyvenimo pusę S. Sant
varas tėvynę gynė žodžiu. Pir
mąją gyvenimo pusę, kai rei
kėjo, pakėlė ginklą, - priminė 
rašytojas P. Palilionis ir su
teikė žodį Lietuvos karininkijos 
atstovui Gediminui Reutui. 

- Mūsų gyvenimas yra vie
nas. Ir širdis viena, nes mus vi
sus jungia Lietuva - mūsų gim
tasis kraštas. S. Santvaras, 
paėmęs ginklą tam, kad apgin
tų savo tėvynę, stojęs kariu sa
vanoriu, atliko pareigą kaip 
daugelis to meto Lietuvos sūnų. 
Liudykime istoriją kartu. Lietu
vos atgimimas. Ir vėl kariai sa
vanoriai stojo į tėvynės gynėjų 
gretas. Išgyventas ir praeitas 
kelias kovose už Lietuvos ne
priklausomybę. Klaipėdos iš
vadavimo kovas krauju įrašė 
šimtai tūkstančių Lietuvos sū
nų. Atminimas tėvynės sūnaus 
S. Santvaro, kuris savo tėvynę 
mylėjo kaip savo motiną ir pas
kyrė savo gyvenimą jos aukš
tinimui, šiandien yra visų mū
sų atmintyje kaip kariuomenės 
kūrėjas savanoris. Atiduodu pa
garbą šiam iškiliam Lietuvos 
kariui savanoriui, dainiui, ku
rio žodis, ne vien ginklas, vi
siems liepė budriai suklusti 
sunkiais okupacijos metais. Te 
bus amžinai lengva mūsų bran
gi Lietuvos žemė Tau ir Tavo 
brangiausiam sūnui. Šiandien, 
Petrašiūnų kapinėse, pušų pa-
unksmėje taip gražiai susilieja 

ir nurimsta šių dviejų lietuvių 
gyvenimas... 

Kalbėjo iš poeto gimtinės at
vykusi, Jurbarko bibliotekos di
rektorė Nijolė Masiulienė. 

Stasys Santvaras. 

- Žmonės, eidami per gyve
nimą, palieka ir pėdsakus, ir 
pėdas. Nelygu, ką nuveikė, ne
lygu, kokios buvo jų intencijos 
nuo gimimo iki paskutinio ato
dūsio. S. Santvaro gyvenimo 
pėdsakas ryškus ir prasmingas, 
skatinantis ir ugdantis, ragi
nantis ir kilninantis. Buvimas 
šioje žemėje j am buvo didžiau
sia Dievo dovana. Poetas taip 
mylėjo gyvenimą, kad sakė: 
„Buvimo niekad negana". S. 
Santvaras — iškilus Lietuvos 
sūnus, kurį Jurbarko krašto 
žmonės laiko saviškiu ir di
džiuojasi, galėdami vadintis jo 
kraštiečiais. Jurbarko viešoji 
biblioteka su poetu užmezgė ry
šius apie 1990 m. 1991 m. jo 
žemiškoji būtis baigėsi, o pa
laikus priglaudė užjūrių žemė. 
Vienas po kito į Lietuvą grįžo 
išeivijoje daug metų praleidę 
rašytojai, poetai, kai kurių - tik 
palaikai. S. Santvaras gyvas 
grįžti neturėjo galimybės, nors 
apie tai svajojo. Nelabai tikė
jomės, kad ir palaikai kada 
nors sugrįš. Bet sugrįžo. Iš pra
džių atminimas, literatūrinis 
paveldas, o štai dabar ir že
miškasis kūnas. Pirmojo su
grįžimo kelias nebuvo lengvas, 
bet prie jo šiek tiek prisidėjome 
ir mes, jurbarkiečiai. Pirmą 
kartą viešai poetą paminėjome 
per jo 90-ąsias gimimo me
tines: 1992 m. birželio mėn. kai 
pas mus svečiavosi poetas My
kolas Karčiauskas ir išeivijos 
rašytoja Alė Rūta. 1993 m. pa
vasarį, minint S. Santvaro 
91-ąjį gimtadienį, rajono va
dovų rūpesčiu Rūsteikonių 
kaime, gimtosios sodybos vie
toje, atidengtas ir pašventintas 
ąžuolo stogastulpis, kurio auto
rius yra jurbarkietis tautodaili
ninkas Vaclovas Dubikaltis. 
Kasmet pavasarį, žydint so
dams, susirenkame Klausu
čiuose, Rūsteikoniuose, Jur
barke pasakoti žmonėms apie 
iškilią S. Santvaro asmenybę, jo 
gyvenimą ir kūrybą. Mums nuo
lat talkina nuostabioji S. Sant
varo brolija iš Kauno. Esame 

jiems labai dėkingi. Šiuo metu bandėme susipažinti 

lutė sakė: 

- Poeto S. Santvaro dvasiai 
gal artimiausias buvo Rūsteiko
nių peizažas, kur ramusis Ne
munas pavasariais galingai iš
silieja plačiuose laukuose, kur 
rymo tamsios eglės, lyg laukda
mos į pasaulį užklydusių, kur 
saulės patekėjimai tokie skais
tūs, kad priverčia darbų bei 
vargų prispaustą žmogų viltin
gai žvelgti į rytojų. J tą kraštą, 
deja, dabar gali sugrįžti tik poe
to vėlė. Iš poezijos posmų jau
čiame kaip poetas ilgėjosi tarp 
klevų įsikūrusių Rūsteikonių, 
kur prabėgo daug žaliuojančių 
ir žydinčių dienų. Tikriausiai 
poetas ne kartą apie gimtinę 
pasakojo mažajam sūneliui 
Agui, kaip ten „ir į pievą, ir į 
girią, ir į dangų parlekia ge
gužis". S. Santarui buvo brangi 
visa Lietuva - dainų ir sodų 
šalis. Lietuvos kalnų ir klonių, 
taip pat ir Kauno, gyvendamas 
už Atlanto nepaprastai ilgėjosi. 
Gelsvas kapinių smėlis Kaune 
po ilgų klajonių tėvo ir sūnelio 
palaikams tebus graži amžinos 
ramybės vieta. Pažinęs amžiny
bės dvelksmą, poetas mums lie
ka gėrio ir grožio nešėju. Mūsų, 
Klausučių S. Santvaro pagrin
dinės mokyklos bendruomenė, 
visada gerbė ir gerbs bei saugos 
šviesų poeto ir jo sūnaus atmi
nimą. Mes sieksime, kad mūsų 
jaunų širdžių neužklotų kasdie
nybės dulkės, „aukso veršio" 
kultas, kad augintume tyrumo, 
doros, gerumo, pasiaukojimo, 
meilės gyvenimui gėles. Tegul 
S. Santvaro pilnos ilgesio ir 
meilės tėvynei eilės padeda 
mums neišsiblaškyti po sveti
mas šalis, o išklydusiems - su
grįžti. Tegul Jums bus ramu, 
sugrįžus į Lietuvos žemę. 

S. Santvaro brolijos narė ak
torė Rūta Staliliūnaitė skaitė S. 
Santvaro poeziją ir pasidalino 
savo prisiminimais: 

- 1973 m. į JAV važiavo 11 
menininkų. Jų tarpe buvau ir 
aš. J . Grušo palydėta ir gavus 
telefono numerį, turėjau pas
kambinti S. Santvarui. Taip ir 
padariau. Susipažinome, ben
dravome keletą valandų, išsi
skyrę susirašinėjome 17 metų. 
Atsisveikinome. Draugystė tę
sėsi su p. Ale Santvariene. 
Kauno viešojoje bibliotekoje 
veikiančiame gyvojo žodžio žur
nale Ąžuolynas susitikome: Dai
na Kazlauskienė, Robertas Ke
turakis, Egidijus Stancikas ir 
aš. Nusprendėme pabūti drau
gėj su S. Santvaro poezija. Poe
tas R. Keturakis mūsų draugiją 
pakrikštijo „Brolija". Taip mes 
ir vadinamės. Surengėme ne 
vieną vakarą poeto atminimui. 

Dabar raudu iš džiaugsmo: 
mano misija lyg ir baigta. Tada, 
toje kelionėje mes, menininkai, 

ir susi-
S. Santvaro vardas labai gerai 
žinomas rajono mokyklose, 
skaitoma jo poezija. Klausučių 
pagrindinei mokyklai suteiktas 
garbingas S. Santvaro vardas. 
Klausučių kultūros centro dra
mos kolektyvas pastatė S. Sant
varo pjesę „Moterų santarvė". 
Kasmet pavasarį prie Rūs
teikonių stogastulpio skaitoma 
poezija. Mums S. Santvaras yra 
viena iškiliausių asmenybių, 
kurio šaknys yra Jurbarko 
žemėje. Jo atminimas mus su
artina, paguodžia, suteikia jėgų 
ir pakylėja virš kasdienybės. 
Lietuvos žemė, kuri pagimdė, 
priglaudžia jį su sūneliu. Gerb
sime šią vietą, lankysime ir 
didžiuosimės, galėdami turėti 
ryšį su ja. 

Moksleiviai Karolis ir Eglutė 
iš Klausučių S. Santvaro mo
kyklos deklamavo poeziją. Eg-

draugaut i su tais, su kuriais 
ryšiai jau baigia nutrūkti , ne
paleisti jų, kviestis juos. Mes tą 
darėme. Laiškuose Alei Santva-
rienei pristačiau S. Santvaro 
broliją ir pasakiau, kad mes to
kie egzistuojame. Sunkiai išgy
venusi atsisveikinimą su vyru, 
Alė stvėrėsi už mūsų, kaip už 
gyvenimo tąsos. Ir atvėrė, kaip 
kitados pats Stasys Santvaras, 
duris , langus ir širdį šiems 
žmonėms. J ie lankė Alę. Akto
rius Egidijus Stancikas budėjo 
prie ligos patalo, skaitovė Dai
na Kazlauskienė slaugė po šir
dies operacijos ir negalėjo at
vykti atsisveikinti su savo ma
ma, kuri tuo laiku paliko šį pa
saulį. Tuomet prie kapo sto
vėjome mes ir Dainos Kazlaus
kienės artimieji... Poetas Rober
tas Keturakis rašo knygas apie 
S. Santvarą. Pažadėjo 7 - 8 to

mus. Laukiame. Juozas Kun
drotas jau išleido knygą Atsi
gręžęs į šviesą. S. Santvaras 
gyvena. Ir jo sūnus Algimantas 
Andrius gyvena. Ir Alė Sant
variene gyvena. Esu įpareigota 
perskaityti Alės Santvarienės 
laišką, kuris parašytas jos my
limiesiems, brangiausiems ir 
mums: „Su širdgėla apgailes
tauju, kad šiandien nestoviu 
prie jūsų Lietuvos žemėje, ku
rios kiekviena pėda yra šventa. 
Gerųjų žmonių pagalba, po 13 
metų galėjau įvykdyti tavo 
norą, Stasy, atgulti amžinybės 
poilsiui Lietuvoje. Dabar tik 
mintimis ir maldomis lankysiu 
judviejų kapą, ant kurio nebus 
mano gėlių. Bet dvasiškai jūs 
esate su manimi. Jūs raminate 
ir guodžiate kai esu vieniša. 
Kas žino, gal ir mirusieji ten 
vieniši... Taigi, vienatvė jungia. 
Tegul šie keli žodžiai, brangie
ji, būna mano jausmas ir viltis, 
kad artėju ir netrukus susitik
sim. O šis S. Santvaro soneto 
posmelis tegul prakalba į čia 
susirinkusius: 

Mes bėgame, mes skubam į 
kapus, bičiuliai, 

Tiktai katras katrą 
pralenksim - nežinia. 

Paliksim skarmalus, suran
kiotus taip uoliai, 

Gal aš tave pralenksiu, o gal 
tu mane. 

Širdingai dėkoju visiems, ku
rie palydėjote grįžusį tėvynėn 
S. Santvarą ir mūsų sūnų Agą 
amžinybės poilsiui. Alė Sant
variene". 

Poeto S. Santvaro mėgta Čes
lovo Sasnausko dainą „Kar
velėlis" atliko solistas Mindau
gas Jankauskas ir tautinės mu
zikos ansamblis „Tūto". Akto
rius Egidijus Stancikas dekla
mavo S. Santvaro eilėraštį „Lie
tuva" ir kitas poeto eiles. 

Civilinei apeigų daliai pasi
baigus, žodį tarė Lietuvos ka
riuomenės vyriausiasis kapelio
nas, pulkininkas, kunigas Juo
zas Gražulis: 

- Tikiu, kad visų mūsų širdys 
spurdėjo, kai drauge klausėmės 
tokių prasmingų, labai dvasin
gų, širdim išgyventų šių bran
gių žmonių gyvenimo akimir
kų. Jie mylėjo, darė gera, ken
tėjo. Tai kas buvo pasakyta, kas 
buvo jų gyvenime gražaus ir 
brangaus, kas buvo nuveikta -
ar gali numirti? 

Negali, nes ir mūsų Viešpats 
gyveno, mylėjo, darė gera, pa
galiau mirė ir prisikėlė. Ir kiek
vienam iš mūsų davė viltį, kad 
mes taip darytume, kad kur
tume gyvenimą šiandien, da
bar. Ne rytoj, bet šiandien. To
dėl šiandien atsisveikiname su 
brangiais visai Lietuvai žmonė
mis rymodami, bet su viltimi, 
nes tai buvo žmonės, kupini 
krikščioniškos vilties ir kūry
bos. Amžinąjį atilsį duok miru
siems. Viešpatie. 

Sulaukusieji poeto Stasio 
Santvaro ir jo sūnaus Lietuvoje 
ir palydėjusieji juos Amžiny
bėn, nenorėjo tuoj pat skirsty
tis. Aktorius Egidijus Stanci
kas prisiminė legendinį spek
taklį „Mūsų miestelis", gyva
vusį Kauno dramos teatro sce
noje kelis dešimtmečius. Spek
taklyje buvo laidotuvių scena, 
kai suklusę gyvieji ties nauju 
kapu, įsiklauso į tą tylą ir j au 
amžiams nurimę. Su kokia mei
le ir ramia šviesa jie apglobia 
ateinančius... 

- Gėlių ir žvakių šviesos no
rime palikti ir šalia besiilsin
tiems, kuriuos siejo bendras gy
venimas. Rašytoja Puidienė, re
žisierius Andrejevas, poetai Sa
lomėja Nėris ir B. Brazdžionis, 
poetas kunigas R. Mikutavičius 
- tegul sieja juos amžina kai
mynystė, - aktorius Egidijus 
Stancikas pakvietė uždegti žva
keles naujiesiems Santvarų kai
mynams, kaip amžinos ben
drystės simbolį. - Žvakės ir gė
lės nuo naujųjų kaimynų amži
nybėje - ant netoliese esančių 
kapų. 

* * * 
...iš nuotraukos, apglėbęs sū

nų Agą, žvelgia poetas Stasys 
Santvaras. Tyliai, vainiku ap
suptos dega dvi žvakės... Susi
rinkusieji gedulingiems pie
tums bandė mintimis atkurti 
visą atsisveikinimo bei laidotu
vių eigą, niuansus ir detales. Ir 
priėjo išvadą, kad juto pačių 
velionių palaikymą (netgi — bu
vimą kartu), nes viskas praėjo 
labai sklandžiai, gražiai ir jaut
riai. Vadinasi, jie taip norėjo, 
tokia buvo jų pačių valia - su
grįžti ir amžiams įsikurti Tėvy
nės žemėje. 

Susirinkusieji prašė S. Sant
varo brolijos narių prisiminti 
ką nors iš susitikimų su pačiu 
poetu ar jo žmona, tikslinosi 
poeto ir jo šeimos gyvenimo de
tales. Aktoriaus Egidijaus Stan
ciko klausinėjo, kaip sekėsi ke
lionė iš JAV į Lietuvą su ur
nomis. E. Stancikas perdavė 
Kauno Maironio lietuvių lite
ratūros muziejaus direktorei 
Aldonai Ruseckaitei dokumen
tus, susijusius su poeto Stasio 
Santvaro ir jo sūnaus Algiman
to Andriaus perlaidojimu. Kaž
kas prisipažino netikėjęs, kad 
poetas S. Santvaras yra taip 
žinomas Lietuvoje. Kunigas Ar
tūras Kazlauskas sakė taip pat 
nusistebėjęs, pamatęs tiek žmo
nių, atėjusių pagerbti ir atsis
veikinti su poetu S. Santvarų 
bei jo sūnumi: šv. Mišių metu 
visos sėdimos vietos buvo už
imtos, buvo stovinčių. 

Kažkas paklausė: „Kažin, ku
ri dabar valanda Amerikoje?" Ir 
patikslino, kad nesvarbu: vis 
tiek jaučiame, kad Alė Sant
variene dabar yra kartu su mu
mis čia, Kaune, Lietuvoje. 

Vytautas Landsbergis: 
apie vaikii literatūra 

- A r v a i k ų l i t e r a t ū r a ga l i 
p r i s i i m t i misiją u g d y t i va i 
k u , j a u n u žmon ių v e r t y b e s ? 

- Vaikų literatūra, kaip ir bet 
koks ki tas menas, turė tų būti 
misijoje - stengtis nešti šviesą, 
meilę, ugdyti amžinąsias dva
sines vertybes. Tačiau nėra jo
kio recepto, kaip tą pasiekti. 
Galima būtų teigti, kad, norint 
nešti šviesą, reikia ir pačiam 
stengtis tapti šviesa, bet dažnai 
suveikia ir atvirkščias dėsnis. 
Pvz., - Kostas Kubilinskas. Tai 
bene didžiausias lietuviškos 
vaikų literatūros paradoksas -
kai, draugus išdavęs ir iki mir
ties po stalu girtas lodavęs, poe
tas rašė itin gražias eiles vai
kams . Taigi - nėra jokių re
ceptų. Kino kritika, tarkim, iki 
šiol ieško atsakymo, kaip ber
niukų tvirkintojas ir komunis
tas Paolo Pazolini sukūrė tokį 
skaidrų religinio meno šedevrą, 
kaip „Evangelija pagal Matą". 
Gal dėl to, kad kūrybos šaltinis 
- atgaila, panašiai kaip J. 
Biliūno „Kliudžiau"? Atgailau
jan t i Marija Magdalietė buvo 
didesnė krikščionė už daugelį 
tvarkingų fariziejų. 

Li teratūra vaikams (ir ne tik 
vaikams!) - yra visų pirma au
toriaus „išsivadavimas", darbas 
su savim: su savo psichika, 
praeit imi, nuodėmėmis. Tai to
bulumo ilgesys. Tačiau kar ta is 
matome ir e lementaraus noro 
lengvai užsidirbti, sukur iant 
„chaltūrą" vaikams. Visgi vai
kams rašantysis turėtų stengtis 
būti mokytojas, gal net kaž
kokia rytietiška prasme, kaip 
aukštesnės dvasinės etikos puo
selėtojas. Bet kaip tai- įvilkti \ 
vaikams, jaunimui suprantamą 
ir mėgstamą formą? Sudėtingas 
reikalas, nes, tarkim, sunku 
būtų įsivaizduoti kokį nors 
Vydūną tarp populiariausiųjų 
jaun imo autorių. Gal reikia pa
bandyti Vydūno tekstus „re-
puoti"? 

Be to, l i teratūra vaikams ne
gali būti veikli be palaikančio 
reklaminio konteksto - jį suda
ro mokykla, TV, radijas, spau
da, tea t ras . Jei jie veiktų išvien, 
galima būtų tikėtis geresnio re
zultato. O dabar, kai nėra net 
rimtesnės spaudos vaikams 
(ypač paaugliams), išskyrus 
bulvarinius erotizuotus plepa
lus, tai vaikas vis labiau tampa 
„akropolinės" kultūros vartoto

ju, a la kinietiškų literatūrinių 
blizgučių pirkėju. Tokia situaci
ja yra nesąmonė, nesusiprati
mas. Gal tai kyla iš ekonominių 
krizių kontekste atsiradusios 
nepagarbos švietimui, mokyto
jui, vaikui - tai persimeta ir į 
kitas sferas - literatūrą, mu
ziką, teatrą. 

Anykščiuose pavasarį vyko 
Lietuvos moksleivių humoro 
olimpiada, tai mažne visi juokai 
sukosi apie antrą galą, žolytę, 
degtinę ir pan. Vyksta degrada
cija. Respublika neseniai išver
tė įdomų rašinį apie vieno Bul
garijos mokslininko antropologo 
atradimą - jis rado ankstyviau-
siojo (iš atrastų iki šiol) žmo
gaus kaukolę ir pasirodo, kad ji 
yra tokios pat formos kaip 
mūsiškės. Tad Darvinas, kurda
mas evoliucijos teoriją, nebuvo 
teisus. Ne žmogus iš beždžionės 
yra kilęs, o beždžionės yra 
žmogaus degradacijos rezulta
tas... Ar gali vaikų literatūra 
beždžionėjimo procesą sustab
dyti? Nežinau. Bet jos misija -
bandyti bent kiek tai sulėtinti. 

- Ar l i t e r a t ū r a v a i k a m s 
pajėgi ką n o r s da ry t i ver ty
b ių g r i ū t i e s akivaizdoje? 

- Vertybių griūties akivaiz
doje turėtų aiškus sąmoksli
ninkų - meno žmonių, valdžios 
ir žiniasklaidos atstovų susita
rimas - kokią mes norime ma
tyti Lietuvos būsimą kartą. 
Turėtų būti sukurtas netgi sa
votiškas strateginis (režisūri
nis) planas, panašiai kaip Skan
dinavuose, kuris vėliau įgytų 
įstatymo formą. Pvz., jei norim 
kūrybingos, harmoningos Lietu
vos, ypač turėtų būti skatinama 
tokio pobūdžio kūryba. Taip pat 
turėtų būti itin griežtai smer
kiama ir nepalaikoma bet kokia 
pornografinė, smurtinė, nihilis
tinė kultūra. Tačiau didieji 
dienraščiai ir kai kurios nepri
klausomos TV stotys būtent iš 
to darosi didelį pelną. Nėra kri
tinės masės piliečių, kurie pa
reikštų pasipiktinimą ar rim
čiau nubaustų, tarkim, LNK už 
naujametinę juodą pornografiją, 
kuri paaugliams buvo parodyta 
iškart po 12 valandos. O, pvz., 
Norvegijoje net koviniai filmai 
rodomi specialiose salėse, nes 
norvegai žino, kokios tautos mo
ralės ir sąmonės nori. 

Nukelta į 4 psl. 
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XXII LB Kultūros tarybos premijų šventė 
Kūrėjai 

išeivijos gyvybė 

JAV LB Kultūros tarybos 
ninkė Marija Reinienė. 

pirmi-

Lietuviška kūryba, tautinė 
kultūra, menas, tautinis šokis, 
atskleidžiąs giliausias dvasios 
galias, reiškėsi liaudyje, vėliau 
- paskiruose individuose, o da
bar - tuose, kurie nugali ne
lengvas išeivijos sąlygas. 

JAV LB įkurtoji Kultūros ta
ryba švenčia jau XXII Premijų 
šventę. Nuo pirmosios 1980 m. 
Premijos šventės iki šiol buvo 
paberbti 103 nusipelnę kultū
rininkai ne tuščiais žodžiais, 
bet tikrais paskatinimais kurti 
ir nesustoti, kad išeivijos atei
nančios kartos galėtų džiaugtis 
jų kūrybiniais vaisiais. Tai 
įvertinimas to pasiaukojimo, 
kuris yra išeivijos praeities liu
dijimas, o tautai istorinis pali
kimas. 2003 m. lapkričio 15 d. 
Lietuvos Respublikos generali
nis konsulas Čikagoje Arvydas 
Daunoravičius, sveikindamas 
laureatus, rašė: „Kultūra yra 
individo ir tautos kūrybinių 
galių išraiška, o svečioje šalyje 
įgauna daug ryškesnę prasmę. 
Galima tik žavėtis iškiliais 
žmonėmis, kurie, gyvendami 
svečiose šalyse ir perimdami jos 
tradicijas, ne tik išsaugojo savo 
tautinį tapatumą, bet ir per
teikia jį mums savo veikloje ir 
darbuose". 

2004 m. kultūros premijoms 

paskirti buvo sudaryta komisi
ja: pirmininkė Marija Remienė 
ir nariai: Danutė Bindokienė, 
Magdalena Stankūnienė, Vita
lija Pulokienė, Leonas Narbu-
tis, Kazys Skaisgirys bei pagal
biniai nariai — Nijolė Pupienė, 
Stasė Semėnienė, Ritonė Ru-
daitienė, Julija Dantienė ir 
Ema Dovydaitienė. Komisija 
posėdyje 2004 m. rugsėjo 14 d. 
peržiūrėjo lietuvių visuomenės 
rekomenduojamus premijoms 
skirti kandidatus, vienbalsiai 
nutarė: Teatro premija buvo 
paskirta Audrei Budrytei-Na-
kienei už jos ilgametę ak
torės, režisierės bei skaitovės 
veiklą; Radijo darbuotojo -
„Lietuviškų melodijų" radijo va
landėlės vedėjui Algiui Zapa-
rackui; Žurnalisto - Broniui 
Juodeliui; Dailės - Giedrei 
Žumbakienei; Muzikos - Lie
tuvių meno ansambliui „Daina
va", vadovui muzikui Dariui 
Polikaičiui; Tautinių šokių -
mokytojai Rasai Poskočimienei. 
Laureatus piniginėmis dovano
mis apdovanos mecenatas Lie
tuvių fondas. 

Kol bus kūrėjų, meno, muzi
kos, teatro bei lietuviško žodžio 
darbuotojų, tol išeivija bus 
gyva. JAV lietuvių bendruo
menė sveikina ir džiaugiasi lau
reatų pasiekimais bei kūrybi
niais laimėjimais. 

XXII Premijų šventė įvyks 31 
d. sekmadienį, 12:30 vai. PLC 
Lemonte, Lietuvių fondo sa
lėje. Programoje - laureatų pa
gerbimas, premijų įteikimas ir 
koncertas. Koncertą atliks 
„Dainavos" meno ansamblis ir 
tautinių šokių vienetas „Spin
dulys". JAV LB ir Lietuvių fon
do darbų rėmėjai ir darbuotojai 
bei visi lietuviai kviečiami da
lyvauti dvidešimt antroje mūsų 
bendruomenės kultūrinėje šven
tėje. 

Marija Remienė 
JAV LB Kultūros tarybos 

pirmininkė 

.Dainavos" ansamblis 2003 metais. 

„Dainavos" dainų derlius 

Darius Polikaitis. 

Lietuviškos melodijos iš Detroito 
Detroito ir apylinkių lietuviai 

„Lietuviškų melodijų radijo va
landėlę" girdi jau nuo 1951 m. 
Ji buvo įsteigta Ralph Valatkos 
pastangomis. J šių radijo laidų 
pranešėjų eiles 1961 m. įsijungė 
Algis Zaparackas, nuo 1976 m. 
perėmęs . valandėlės vyriausio 
redaktoriaus ir leidėjo pareigas. 

Jdomu, kad į „Lietuviškų 

melodijų radijo valandėlės" dar
buotojų eiles 1963 metais įsi
jungė ir Algio tėvas — Antanas 
Zaparackas. Nors jis šiemet jau 
šventė savo 94-ąjį gimtadienį, 
bet dar vis talkina laidoms, pa
ruošia įvairias žinias. 

Nuo pat valandėlės įkūrimo 
aktyviai joje dalyvauja Edvar
das Skiotys, religines temas 

praveda Šv. Antano (Detroit, 
MD parapijos klebonas kun. Al
fonsas Babonas. nuo 2002 m. į 
laidas įsijungė buvusi Lietuvos 
Radijo muzikos vedėja Virginija 
Jasnauskienė. 

..Lietuviškų melodijų valan
dėles" radijo laidos visuomet 
perduodamos gyvu žodžiu, tik 
muzika iš anksto įrašyta. Pro-

„Lietuvišku melodįju radijo valandėlės" darbuotojai. Iš kairės: Algis Zaparackas, Virginija Jasnaus
kienė ir Antanas Zaparackas. 

gramose paprastai girdimi pasi
kalbėjimai, pranešimai, žinios, 
sveikinimai, minėjimai, politi
nės, kultūrinės, sporto naujie
nos, religinės temos, jaunimui 
rūpimi klausimai ir diskusijos. 

Šių metų pavasarį „Lietu
viškų melodijų valandėlė" buvo 
įjungta į Alytaus FM 99 stotį: 
Lietuvos ir Michigan valstijos 
klausytojai dabar jau girdi 
laidą abiejose Atlanto pusėse. 

Įdomesni valandėlės pasi
kalbėjimai iš juostelių transkri
buojami, ir Algis Zaparackas 
jais dažnai pasidalina su dien
raščiu Draugas, su kurio va
landėlė bendradarbiauja nuo 
pat jos įsteigimo. Laidas tuo 
pačiu laiku, kartu su Detroito 
visuomene, galima klausytis ir 
internete: www.birach.com 
(„pelytę" reikia spustelėti ant 
„Listen to WPON"). 

„Lietuviškų melodijų radijo 
valandėlė" išsilaiko iš versli
ninkų skelbimų — tarp jų yra 
ir Lietuvių fondas — taip pat 
rėmėjų aukų. Valandėlė turi 
platų visuomenės pasitikėjimą. 
Jos klausosi mūsų tautiečiai — 
nuo senosios išeivijos kartos iki 
pačių naujausių imigrantų iš 
Lietuvos. 

J P P 

Jau 60—ąjį susikūrimo jubi
liejų pasitinkantis, Čikagos lie
tuvių meno ansamblis „Daina
va" šiemet ir toliau tęsia savo 
intensyvią kultūrinę veiklą. 
Rudens ir pavasario sezono re
pertuare - nauji siekiai, kon
certai, gastrolės. Ansamblio 
veiklos kalendoriuje j au numa
tyta: pasirodymas JAV Lietuvių 
Bendruomenės Kultūros tary
bos premijų šventėje (spalio 31 
d.), dalyvavimas šv. Mišiose Šv. 
Kryžiaus bažnyčios 100—mečiui 
paminėti (lapkričio 13 d.), bei 
religinis koncertas, skir tas sau
sio 13—osios aukų pagerbimui 
(sausio 16 d.). 

Plečiasi ne vien tik repertua
ras bet ir pats ansamblis. „Dai
navą" šiais metais papildė nau
ji, jauni veidai ir muzikinės 
veiklos išsiilgę senbuviai. Gau
siam kelektyvo būriui ir toliau 
vadovauja energingasis vado
vas ir dirigentas Darius Poli
kaitis. Tai žmogus, be galo 
mylintis savo darbą, paveldėtu 
iš šeimos talentu skatina an
samblį imtis tokių kūrinių, ku
rių galbūt imasi tik profesio
nalūs atlikėjai. Jo kūrybinės 
idėjos vos spėjamos įgyvendinti. 
Jo entuziazmas uždega kiek
vieną narį- Jo profesionalumas 
ir žmogiška šiluma sukuria jau
kią, draugišką aplinką tiek per 
koncertus, tiek ir per repetici
jas. 

Verta paminėti keletą pro
jektų iš praėjusio sezono. Vie
nas jų yra improvizacinis folk
loro koncertas „Sutarsim". Tur
būt daugelis čikagiečių ir mies
to svečių dar prisimena nepa
prastai sėkmingą „Dainavos" 
jungtinį koncertą šių metų pra
džioje, į kurį buvo pakviesta 
Lietuvos folkloro dainininkė 

Veronika Povilionienė. Erdvio
je, akustiškai nepriekaištingoje 
Moraine Valley Community 
College koncertų salėje visiems 
muzikos gerbėjams vietų nepa
kako. Pirmą kartą ansamblio is
torijoje neliko nė vieno nenu
pirkto bilieto. Nepatekusiems 
teko susitaikyti su griežtom ad
ministracijos taisyklėm: arba 
važiuoti namo, arba, dar 
kiek palūkuriavus, užimti at
laisvintas pavėlavusiųjų vietas 
ir t ik t ada klausytis neeilinių 
dainų improvizacijų. O pavy
dėti patekusiems į salę buvo ko. 
Dar iaus Polikaičio patyrę ran
kų mostai pamažėl atvėrė ištisą 
dainų paletę: nuo skambių liau
dies dainų ir sutart inių iki im
provizacijų ir aranžuočių, ly
dimų muzikos instrumentų 
(lumzdelių, skudučių, mušamų
jų). „Dainava" publiką pradžiu
gino ir ilgai laukta naujove -
tradicinio lietuvių liaudies folk
loro pyne su džiazo „swing" ir 
„blues" intarpais. 

Taip pat vertas dėmesio yra 
koncertas kompozitoriaus Vla
do Jakubėno 100—ojo gimimo 
met inėms paminėti. Gegužės 
mėnesį Jaunimo centre klausy
tojus koncertas pasitiko liau
dies dainomis, prie kurių pui
kiai derėjo solistų bei instru
mentalistų partijos. „Dainava" 
prie koncerto prisijungė antroje 
dalyje, atlikusi Jakubėno aran
žuotas liaudies dainas pagal 
Petro Vaičiūno, Bernardo Braz
džionio ir kitų poetų eiles. 

Šie koncertai yra tik maža 
„Dainavos" veiklos dalis. An
samblis yra dalyvavęs visose 
Dainų šventėse JAV, Kanadoje 
ir, Lietuvai atgavus laisvę. Dai
nų šventėse Lietuvoje. Per il
gus gyvavimo metus - nuo pat 

1945-ųjų metų susikūrimo Va
karų Vokietijoje, Hanau mieste 
- jis yra koncertavęs ne vien 
lietuviškai publikai. Dalyvavo 
jungtiniame chore New York, 
Carnegie Hali, koncertavo Či
kagos operos rūmuose bei Čika
gos kultūros centre. Su koncer
tinėmis programomis ansamblis 
yra apkeliavęs lietuviškas ben
druomenes JAV bei Kanadoje, 
Vienos iš ne per seniausių 
tokių gastrolių įvyko St. Peters-
burge, Floridoje (2003 kovo 
mėn.) bei Cleveland, Ohio (2003 
rugsėjo mėn.) 

Per beveik 60 metų ansam
bliui vadovavo šie dirigentai: 
Steponas Sodeika, Algirdas 
Šimkus, Petras Armonas, Au
dronė Simonaitytė-Gaižiūnie-
nė, Aloyzas Jurgutis, Rasa 
Šoliūnaitė-Poskočimienė, Emi
lija Pakštaitė—Sakadolskienė ir 
Povilas Mielulis. Nuo 1988—ųjų 
metų dirigento lazdelę perėmė 
Darius Polikaitis. Jis taip pat 
prieš beveik 10 metų sukūrė ir 
vadovauja Palaiminto Jurgio 
Matulaičio misijos vaikų chorui 
„Vyturys," 1999-aisiais su jo 
vadovaujamu „Dainavos" an
samblio vyrų oktetu išleido 
kompaktinę plokštelę, o 2002 
metais su „Dainavos" ansam
bliu išleido kompaktinę plokš
telę „Kur giria žaliuoja." • 

Nelieka net abejonės, kad 
„Dainava" ne tik puikiai atlieka 
savo veiklą, bet ir kryptingai 
plečiasi bei tvirtėja. Tvirtėja jos 
veiklos scenarijus, atlikimo ko
kybė, narių kūrybinis brandu
mas. Tą galima nesunkiai pas
tebėti iš atliekamų kūrinių 
forminio stambumo (pvz., M. K. 
Čiurlionio „De Profundis," J. 
Tamulionio „Tėviškės giedoji
mai." J. Rutter „Reąuiem," G. 
Faure „Reąuiem," M . Durufle 
„Reąuiem," V. Jakubėno „De 
Profundis," ir kt.). Šiuo metu 
ansamblis ruošia Morten Lau-
ridsen „Lux Aeterna" kūrinį 
chorui ir orkestrui. J i s bus 
pristatytas sausio 13-osios mi
nėjimo koncerte. 

„Dainavos" kūrybinį bran
dumą atskleidžia ne tik gau
sėjantis klausytojų skaičius, bet 
ir pats naujausias įvertinimas: 
2004-ųjų metų JAV LB Kul
tūros tarybos paskirta muzi
kinė premija. Šis apdovanoji
mas yra gražus įvertinimas 
„Dainavos" šešių dešimtmečių 
darbo - tų visų dainaviečių, ir 
dabartinių ir buvusių, bei an
samblio rėmėjų, kurie taip myli 
ir mylėjo lietuvišką dainą. Ap
dovanojimas bus įteiktas pre
mijų šventėje PLC Lemonte, 
Lietuvių fondo salėje, spalio 31 
d., 12:30 vai. Jo pasiimti „Dai
nava" sugužės - žinoma - su 
daina! Atvykite ir jūs! 

Asta Švedkauskaitė 

„Dainavos" ansambl is apie 1950 m. Čikagoje. II eil. viduryje sėdi maost 

http://www.birach.com
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Rasos meilė tautiniam šokiui Malonus likimo pokštas 
Darbą su tautiniais šokiais 

Rasa pradėjo nuo 7 metų, 
grieždama akordeonu tautinių 
šokių pamokoms ir pasirody
mams. Nuo tada Rasa išugdė 
meilę tautiniams šokiams. Nuo 
1970 iki 1976 m. ji grojo Či
kagos „Sūkurio" tautinių šokių 
grupei (vadovė - Gražina Vin-
dašiūtė). Nuo 1971 iki 1976 m. 
kasmet lankė tautinių šokių 
kursus Dainavoje, o 1976 m. 
įsteigė „Spindulio" ansamblį, 
kuriam vadovauja ir dabar. 
„Spinduliui" šiuo metu pri
klauso 146 šokėjai. 

1976, 1977 ir 1983 m. Rasa 
buvo nuvykusi į Pietų Ameriką. 
Argentinoje, Kolumbijoje ir 
Urugvajuje ji mokė lietuvių 
kalbos, dainavimo, tautinių 
šokių. 

Nuo 1991 m. R. Poskočimienė 
yra Tautinių šokių instituto 
valdybos narė, ėjusi mergaičių 
vadovės, stovyklų komendantės 
ir dėstytojos pareigas, o 2003 
m. buvo pagrindinė stovyklos 
organizatorė. 

2004 m. Tautinių šokių šven
tės Čikagoje programa buvo 
ištisai Rasos Poskočimienės 
rankose. 

Nuo 1974 m. Maironio litua
nistinėje mokykloje, Lemonte, 
Rasa dėsto dainavimo ir tauti
nių šokių pamokas, ruošia mo
kyklos menines programas ir 
paruošia mokinius tautinių šo
kių bei dainų švenčių progra
moms. 

J i buvo pirmoji Pal. Jurgio 
Matulaičio misijos choro stei
gėja ir vadovė. Ir dabar Rasa 
vis dar tebedirba su choru, kaip 
chormeisterė. Tose pačiose pa
reigose ji dirbo ir su „Dainavos" 
ansambliu nuo 1976 iki 1986 
metų. 

Puikiai lietuviškai susipratu
sių tėvų paruošta, Rasa dar vi
sai jauna dalyvavo JAV Lietu
vių Bendruomenės veikloje: 

- JAV LB Lemonto apylinkės 
renginių vadovė; 

- JAV LB Vidurio vakarų 
apygardos valdybos vicepirm. 
kultūriniams reikalams; 

- JAV LB Tarybos narė nuo 
1974 iki 1985 m.; 

- JAV LB 9-tos ir 10-tos Ta-

Rasa Poskočimienė. 

rybos Kontrolės komisijos narė; 
- J aun imo sąjungos JAV val

dybos sekretorė; 
- i š r inkta jaunimo atstovė į 

1976 m. Jaunimo kongresą; 
- atei t ininkų veikloje nuo 

1975 iki 1985 m. ėjo pareigas: 
Lemonto moksleivių kuopos 
globėja, Moksleivių sąjungos 
centro valdybos pirmininkė, 
Padėkos dienos, žiemos ir vasa
ros stovyklų organizatorė, vai
dinimų autorė. Ateitininkų na
mų tarybos valdybos narė; 

- Lietuvių muzikos sąjungos 
sekretorė nuo 1985 m. 

- jaunimo stovyklų vadovė 
arba organizatorė: 12-koje atei
t ininkų moksleivių bei jau
nučių stovyklų vadovė; 

- 3—jose skautų stovyklose; 
- 2—jose Jaunimo sąjungos 

stovyklose vakarų Kanadoje; 
- 3—jose mergaičių stovyklose 

Dainavoje; 
- 1-oje angliukų stovykloje 

„Neringoje"; 

- 2-jose Jaun imo kongreso 
stovyklose Pietų Amerikoje ir 
Cleveland; 

3-jose Pietų Amerikos stovyk
lose: Argentinoje, Kolumbijoje, 
Urugvajuje; 

- daugelyje Mokytojų studijų 
savaitinėse stovyklose Daina
voje. 

Rasa Poskočimienė yra para
šiusi 10 muzikinių vaidinimų 
jaunimui ir pravedusi muziki
nius žaidimus įvairiose organi
zacijose. Jos pačios žodžiais ta
riant: „Dievo dėka, aš turiu ta
lentą ir nepapras ta i mėgstu 
dirbti su j aun imu. Aš žinau, 
kad čia yra mano gyvenimo 
paskirtis". 

Tai tokia yra gilios prasmės 
ir turiningo gyvenimo santrau
ka apie darbščią, visada besi
šypsančią Rasą Šoliūnaitę— 
Poskočimienę. 

B i r u t ė A. V i n d a š i e n ė 

Pasišventęs žurnalistikai 

Bronius Juodelis. 

Šių metų JAV LB Kultūros 
tarybos Žurnalisto premija pa
skirta Broniui Juodeliui. 

Daug kas sakytų, kad šis ap
dovanojimas jau pavėluotas ke
letą metų, nes B. Juodelis 
žurnalistikos dirvonus aria gal
būt net nuo 1942 m., kai pir
maisiais žurnalistiniais ban
dymais pradėjo pasireikšti Ute
nos gimnazijos globojamame 
literatų Dūrelyje, kuriam vado
vavo jo lietuvių kalbos mokyto
jas Jurgis Lebedys (vėliau Vil
niaus universiteto profesorius) 

Pirmasis B. Juodelio repor-
tažėlis buvo išspausdintas tos 
gimnazijos laikraštėlyje 1943 
m. Tais pačiais metais gimnazi
jos skelbtame novelės konkurse 
Bronius laimėjo pirmąją vietą. 

Pokario metais, gyvendamas 
Kempteno stovykloje (Vokieti
joje) ir lankydamas ten lietuvių 
gimnaziją, B. Juodelis redagavo 
skaut iškus laikraštėlius: Gele
žinio vilko balsas ir Baltijos 
banga. Suprantama, laikraštė
liuose buvo spausdinami ir jo 

paties rašiniai. 
Atvykęs į Čikagą 1949 m., 

Bronius Juodelis ilgai be žur
nalistinio darbo negalėjo apsiei
ti — netrukus (1950-1957) pra
dėjo Draugo dienraštyje reda
guoti trečiadieninį „Skautybės 
kelio" puslapį, pats jame daug 
rašė. 1950 m. buvo Mūsų. Vyčio 
žurnalo techninis redaktorius, 
kai jo vykdantysis redakto
rius Bronius Kviklys dar tebe
gyveno pabėgėlių stovykloje Vo
kietijoje. 

Apskritai per maždaug 50 
metų Broniaus Juodelio repor
tažai iš skautų, studentijos, Lie
tuvių bendruomenės, spaudos, 
Jaunimo centro, Lituanistikos 
studijų ir tyrimo centro, Peda» 
goginio lit. insti tuto, lietuviš
kųjų mokyklų, Lietuvių fondo, 
įvykių tėvynėje, kelionių ir 
įvairios lietuviškosios veiklos 
buvo dažnai spausdinami Drau
ge, Naujienose, Dirvoje, Darbi
ninke, Tėviškės žiburiuose. Lais
vojoje Lietuvoj, Pasaulio lietu
vyje, Lietuvių balse ir kitoje 
užsienio lietuvių spaudoje, taip 
pat retkarčiais pasirodydavo 
Lietuvos aide. 

Komercinę žurnalistiką B. 
Juodelis studijavo (1953-1954 
m.) Illinois universitete. Turi 
bakalauro ir magistro laipsnius 
iš Illinois bei Northeastern uni
versitetų. 1992 m. parašė žur
nalistinio pobūdžio knygą Ke-

„Kartais likimas sugeba iš
krėsti malonų pokštą, - sako 
Giedrė Žumbakienė, - nei tikė
tasi, nei svajota, o darbui, kū
rybai paskirt i metų metai taip 
gražiai įvertinti". Atkeliavo 
žinia apie 2004-ųjų Dailės pre
miją, ir, lyg tam pačiam švie
siam momentui skirta, kaip tik 
spalio 15 d. Lietuvoje, Kėdai
niuose, dail. Janinos Marks 
įkurtame muziejuje atsidaro 
autorinė dailininkės kūrybos 
paroda. 

Dailininkė Giedrė Žumba
kienė meno pasaulyje žinoma, 
kaip grafikos, originalių monc-
printų, koliažų kūrėja, jau
nystėje pasirinko grafikos -
oforto, akvatinos, žavinčios nuo 
Rembrandt , keliaujančios per 
Picasso kūrybą, laikų, meno 
studijas. (St. Xavier College 
bakalauro laipsnis, Čikagos me
no ins t i tu tas , 1974 m. magistro 
laipsnis Northwestern univer
sitete) J i dėsto North Shore Art 
League Winnetka, IL, savo 
žinias ir meilę menui, kompozi
cijai, spalvų deriniams perduo
da saviesiems studentams. Yra 
Amerikos lietuvių dailininkių 
draugijos, ilgus metus kūry
bingai veikiančios lietuvių kul
tūrinėje erdvėje, viena įkūrėjų 
ir bendraminčių, dalyvauja pa
rodose ir veikloje, ir štai įsirašo 
į Dailės premijomis įvertintų 
dailininkių būrį. 

Dailininkės G. Žumbakienės 
kūrybą visada surasi, atsivėręs 
virtualmuseum. us Giedre 
Zumbakis grafika puslapius. 
Ten gausu informacijos. Nuo 
1982 m. dalyvauja grupinėse, 
kviestinėse, atrankinėse, vals
tybinėse parodose, svarbiau
siųjų suskaičiuojant jau per 50; 
suruošta daug autorinių pa
rodų, kūrybą pristatant JAV, 
Kanados, Lietuvos muziejuose 
ir galerijose. Dailininkė noriai 
dalyvauja amerikiečių ruošia
mose parodose, štai 2003 m. 
Chicago Cultural Center Re-
naissance Court Gallery, Noth-
western University Noris Uni
versity Center, North Shore 
Country Day School ir kt., 2004 
- Lietuvių dailės muziejuje pa
rodoje „Fantazija". 

Ir mes, lietuviai, dar gerai 
prisimename puikią autorinę 
M. K. Čiurlionio galerijoje 2003 
m. surengtą parodą, lyg atas
kaitą už ilgus kūrybos metus, 
išryškinant menininkės to
bulėjimo lauką, nuo pirmųjų 
ofortų, tiksliai profesionaliai at
liktų grafikos lakštų, žengiant 
prie vis sudėtingesnės spausdi
nimo technikos, sukuriant ne
tikėtai įspūdingas, įvairiaspal
ves vizijas, apie kurias poetas, 
paklusęs grožio kvietimui, ne
susilaikęs sušuko: „Tai paukš
čių šokis dangaus platybėj 
šventą pavasario rytą! Tai vir-
pulinga žydros erdvės, giluma, 
spindinčios, pasaulį atkartojan-

čios galaktikos! Tai himnas 
minčiai, jausmui, kūrėjui!" 

Mėgdama sudėtingą, netikėtai 
atsiveriantį spausdinimo mo
mentą, dailininkė kūryboje su
jungia istoriją su ateitimi. Jos 
paveiksluose, su nesunkiai 
įžvelgiamu senųjų meistrų 
amato ir idėjų išmanymu, įsi
tvirtina tiksli, gyva linija, 
kruopštus piešinys. Fantazijos 
polėkis gali pakelti ne tik į erd
ves, gali nuvesti į nepažintą, 
nenujaustą žmogaus dvasios 
kosmosą, išgyvenimų gilumą. 
Savo turtingomis linijų ir for
mų, besikeičiančių plokštumų 
kompozicijomis nuoširdžiai kal
ba apie gyvosios gamtos ne
nutrūkstantį ryšį su žmogaus 
dvasine būsena. Neįprasta rus
vai auksinė, kontrastingos sau
lės žaros ar nakties dangaus gi
lumos atspalvių gamos, ryš
kėjantis žiedų, lapelių kontūro 
brėžis, lyg japonų subtiliuose 
piešiniuose, paprasčiausios au
galijos formos pavergia tiksliu 
minties išsakymu, subtiliu gro
žiu, atrastu paprastume. 

Šis motyvas ne kartą atgyja 
Giedrės kūriniuose, tai jaučia
me naujausiose abstrakčiose 
kompozicijose. Paukštis, jo si
luetas erdvėje, kilimo judesys 
tapo vienu mėgstamiausiu įvai
rios prasmės įvaizdžiu. Ab
strakčioje naujų darbų formų 
žaismėje, ryškiais spalviniais 
kontrastingai tonais kuria
moje erdvėje išsiskiriantys balti 
dryžiai vis dar primena žuvėd
rų išskleistų spranų skrydžiui 

liniją ar vėjo lenkiamos viks
vos, dobilo lapelių kontūrą ir 
šiltas mėnulio rutulys sugeria 
aplinkos atspindžius, laike ir 
erdvėje kintantį vaizdą. 

Giedrės Žumbakienės kūri
niai - unikalūs. Tai vienetiniai 
spalvingi daugiasluoksniai at
spaudai, kuriuose atrasi ir tiks
lų rankos prisilietimą, papil
dant kita medžiaga ar piešiant 
atspaudo plokštumoje. Indivi
duali atlikom technika, renkan
tis įvairiausius dažus ant spe

cialaus popieriaus, spaudžiant 
sluoksnį po sluoksnio, leidžia 
atverti tas begalines persišvie-
čiančias erdves, jau veda ab
strakto keliu, siūlo naujas me
nines išraiškos galimybes. Tik
ras meno kūrinys yra būties 
stebuklas, apsireiškiantis per 
žmogų kūrėją. Įspūdinga daili
ninkės kūrybinė paletė, skatina 
laukti, kokie dar nauji horizon
tai atsivers grafikės Giedrės 
Žumbakienės kūrybos kelyje. 

La ima Kr iv ick ienė 

Giedrė Žumbakienė. 

Apie vaikų literatūra 

lionė į nežinią (išleido Lietuvos, 
aido spaustuvė Vilniuje 1993 
m.). 

Nuo Draugo fondo įsisteigimo 
1993 m., per pastaruosius aš
tuonerius metus šeštadieniais 
Drauge paruošia DF skiltį. Lie
tuvių fonde 1982-1984 m. j is 
buvo valdybos vicepirm. spau
dai ir Drauge vedė LF skyrelį. 
1975 m. suredagavo vadovėlį 
Jūrinis skautavimas, skirtą jū
ros skautams. Dažnai rašo ir 
Valdovų rūmų Vilniuje atstaty
mo projekto temomis. 

Lietuvių žurnalistų sąjungai 
priklauso nuo 1951 metų, 1983-
1984 m. ėjo centro valdybos iž
dininko bei Daužvardžio fondo 
pirmininko pareigas. Už spau
dos darbą apdovanotas „Už 
nuopelnus" ordinu. 

Paruošė D.B. 

Atkelta iš 2 psl. 
Lietuvoje 

to dar nėra, tad nėra apie ką ir 
kalbėti. 

Nematyti platesnio dvasinio 
sambūrio, kuris apimtų visas, 
su vaikų ateitimi susijusias, sfe
ras - pedagogiką, meną vai
kams, vaikų estetinį lavinimą. 
Yra pavieniai entuziastai, bet 
sistemos nematyti. 

- Ar l i tera tūra , kaip ir ki
tos meno rūšys , apskritai 
pr iva lo turė t i kokią nors 
misija? 

- Didžiausia vertybė yra 
laisvė, tad ir literatūra nieko 
neprivalo. Galima puikiausiai 
mirkti alkoholyje nuo ryto ligi 
vakaro, gaunant valstybės sti
pendiją, ir nieko neprivalėti. 
Tai sakydamas, šiek tiek ironi
zuoju - nes literatūra privalo 
būti misijoje. Ypač, jei ji dotuo
jama valstybės. O kas yra ta 
mistinė misija? Čia jau galima 
daugybė interpretacijų - juk 
Durnių laivą parašyti - irgi 
misija... Tačiau man atrodo, 
kad tiksliausiai apie misiją yra 
pasakęs skulptorius Vilius Or-
vidas: „Kūryba turi tarnauti iš
sivadavimui, o ne pavergimui". 
Jei kūryba padeda išsivaduoti 
iš žemų instinktų, sujudina die
viškuosius žmogaus pradus -
tai ji išvaduoja. Jei pataikauja 
primityvioms „beždžioniškoms" 
žmogaus juslėms - tai pavergia. 

Nesijaučia valdžios sąmonin
gumo šiam bare, nesigirdi jos 
siūlomų, pageidaujamų pirme
nybių. Jeigu net „tiesioginėje 
misijoje" esantis valstybinis ka
nalas LRT atsisako rodyti doku
mentinius filmus apie A. Ba
rauską, R. Granauską, G. Ka
novičių, N. Miliauskaitę, esą 
per maži vertinimai, tad apie 
kokias nors švietėjiškas vals
tybės misijas kalbėti yra be
prasmiška. Aš nejaučiu, kad 
valstybė per savo valdomas in
stitucijas pati suvokia, kas yra 
misija. Tik prisimenu pokarinės 
Korėjos ekonominį fenomeną, 
kuri prisikėlė po to, kai visų pir

ma milžiniškas lėšas investavo į 
švietimą. Po 10 metų ji tapo vie
na pirmaujančių valstybių Azi
joje. 

Valdžia galėtų pagalvoti, kaip 
pakelti būrelių vadovams atly
ginimus, kaip padaryti taip, 
kad iš kūrybos vaikams, iš dar
bo su vaikais apskritai, būtų 
galima nors truputį pragyventi. 
Jau nekalbu apie istorinių ro
manų konkursus, filmų vai
kams scenarijus ir t.t. 

Dar vienas prisiminimas - su 
puikiais rašytojo K. Almeno sce
narijais prieš porą metų siū
lėme LRT sukurti trumpų pigių 
istorinių filmukų seriją mokslei
viams - pinigų nebuvo surasta. 
O kur meniniai filmai vaikams? 
Sovietmečiu jie buvo gan gau
siai kuriami, augo ir dvasin
gesnė generacija, nes Leninas 
pasakė, kad iš visų menų svar
biausias yra kinas - ir šventa. 
Kinas išties įtaigiausias menas. 
Ypač jaunimui. Nepriklausomo
je Lietuvoje - „Jonukas ir Gry
tutė" buvo bene pirmasis filmas 
vaikams per keturiolika nepri
klausomybės metų, neskaitant 
Keistuolių ir Telebimbam tele-
vizijinės produkcijos. 

- Ar į m a n o m a nusaky t i , 
kokį poveikį va ikams t u r i 
Šiuolaikinė l i t e r a t ū r a i r ko
k i a s ver tybes ugdo? 

Harry Potter fenomenas man 
sunkiai suvokiamas. Bet, ma
tyt, reikia tik mokytis iš ge
bėjimo susikalbėti su tokia pla
čia auditorija. Ateina stebuklų, 
mistikos poreikis - tas nėra blo
gai. Nežinau, kodėl mano vai
kams nebeįdomus Karlsonas. 
Kažkaip keičiasi viskas, reikia 
bandyti įsiklausyti, atpažinti tą 
TV ir kompiuterių sujauktą 
sąmonę, prisiversti būti dalimi 
šito naujojo pasaulio. Neišse
miami lobynai yra tautosakoje 
- gerai bent teatras vaikams vis 
iš to aruodo pasisemia. O mūsų 
kaukai, laumės ir barzdukai -
galėtų būti nemažiau įdomūs, 
negu kokie Potter nykštukai. 

„Žiedų valdovą" - žiūrėjau su 
vaikais ir stengiausi suprasti, 
kas tuo filmu norima pasakyti. 
Nesupratau. Man pasirodė, kad 
tai vienas nykesnių . filmų: 
kažkoks kovinis - kelioninis, 
tuščiai gražus ir labai praban
gus niekas. Ugdyti žmogiškumą 
- gal to pasigendu. O kas yra 
žmogiškumas? Meilė - gamtai, 
Dievui, žmonėms. Meilė sau -
pirmiausia. 

- Ar va ikams įdomios 
j i e m s sk i r tos knygos? 

- Mano vaikams įdomesnė 
yra informacija, o ne interpreta
cija. J ie mieliau skaito knygas 
apie žvaigždes, gyvūnus, šama
nus. Ne meniniai ieškojimai, o 
faktai. Bent man toks susidarė 
įspūdis. Matyt, aštrėja tikrumo 
poreikis. Ir dar jie labai nori hu
moro, absurdo, kvailiojimo... 
Bandau šiuos pradus jungti 
savo knygose vaikams — infor
maciją ir kvailiojimą. 

- Ka ip pa t r auk t i v a i k u s 
ska i t y t i ? 

- Nežinau. Labai daug lemia 
bendra aplinka, kuri vis mažiau 
skaito. Kažkada Švietimo mi
nisterijai siūlėme nemažai do
kumentinių video filmų apie 
esančius ir nebeesančius gar
siausius lietuvių rašytojus, dai
lininkus, visuomenės veikėjus -
manėme bent taip paskatinti 
vis mažiau beskaitančią moks
leivių bendruomenę skaityti, 
domėtis. Tačiau Švietimo mi
nisterija nesusidomėjo pasiūly
mu, nes tai esą - „ne vadovėlis". 

- Ar vienintel is p a t r a u k 
l ios š iuola ik inės l i t e r a t ū r o s 
k e l i a s - p r i s i t a ikymas p r i e 
m a s i n ė s „popkul tūros"? 

- Teisybė yra aukso viduryje. 
Turi išmanyti mažne viską: ir 
Harry Potter, ir J. Basanavičių, 
ir padavimus bei legendas, ir 
kompiuterinius žaidimus, ir 
sekso techniką, ir Kristaus bei 
Budos gyvenimą. O kai visa tai 
susimaišys su asmenine patirti
mi, su pilnatvės ir meilės ilge
siu - gali gimti kas nors. Bet 
nebūtinai... 


