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Knyga apie prozininką,
humoristą Aloyzą Baroną

Literatūros mokslininkė, il
gametė Literatūros instituto 
mokslinė darbuotoja hab. dr. 
Janina Žėkaitė, prieš metus 
tragiškai žuvusio literatūros 
mokslininko hab. dr. Vytauto 
Kubiliaus našlė, šį kartą nu
kreipė žvilgsnį į išeivijoje, JAV, 
kūrusį ir ten mirusį rašytoją 
Aloyzą Baroną. 2001 m. atsi
sveikinusi su institutu, ku
riame praleido visą savo, kaip 
mokslininkės, gyvenimą, per
nai baigė rengti monografiją 
apie šį kūrėją. Šiuo metu mok
slininkė beveik 300 psl. savo 
darbą rengiasi išleisti knyga, 
jeigu valstybė ją finansuos. 
Kas paskatino imtis šio, Lietu
voje dar mažai pažįstamo, o 
išeivijoje primiršto, rašytojo 
kūrybos, klausiame pačios hab. 
dr. Janinos Žėkaitės.
- ir Lietuvoje, ir Literatūros 

institute tebėra labiau popu
liarūs santariečiai - liberalios 
krypties rašytojai. O Aloyzas 
Baronas - ateitininkas, ryškus 
antikomunistas. Kodėl pasirin
kau Baroną - ilga istorįja. Visą 
laiką domėjausi modernizmu. 
Ir paskutinė mano monografija 
buvo apie modernizmą. Anks
čiau esu išleidusi monografiją 
Modernizmas ir ekpresionizmas 
lietuvių prozoje. Ėmiausi Baro
no, galima sakyti, ginčydamasi 
su žurnalu Literatūros lankai, 
kurio 2-jame 1953 m. numeryje 
Alfonsas Nyka Niliūnas kriti
kavo dvi pirmąsias Barono pro
zos knygas. (.Žvaigždės ir vėjai, 
1951; Debesys plaukia pažeme, 
1951 m.), kaip asmeniškas, 
lėkštai patriotines. Sudominta 
pikto, negatyvaus vertinimo, 
jas perskaičiau. Ir ką gi: įspū
dis buvo visai kitoks nei Nykos 
Niliūno. Mąsliu, tikrovę dau
giau abstrahuojantis nie ties
mukai atkuriantis prozininkas. 
Modernistas, savo pažiūras de
klaravęs viešai, pvz., strEiips- 
nyje .Proza keliasi į vienkie
mius” (Draugas, 1952 m.,
rugsėjo 23 d.). Barono pavardę 
buvau įsidėmėjusi ir iš Jurgio 
Savickio laiškų Benediktui Ba- 
brauskui. Netoli Viduržemio jū
ros gyvenęs rašytojas stebėjosi 
jam asmeniškai nepažinto ta
lento produktyvumu, nuomonė
mis apie jį, premįjavimais. Su 
A. Nyka Niliūnu polemizavau 
ir kai rašiau apie Jurgį Savickį. 
Tad natūraliu „išsišoku” ir da
bar. Man atrodo, kad Ranki
ninkai”, deklaravę meno ne
priklausomybę nuo politikos, 
labiau linko į realizmą nei į 
modernizmą...

Baigus monografiją apie mo
dernizmą lietuvių prozoje, 
svarsčiau: rašyti ką nors dau
giau ar ne? Jei taip, tai ką? 
Viliojo A. Baronas ir J. Jankus. 
Pasirinkau pirmąjį, kaip man 
kažkuo, tiksliai nežinau kuo, 
patrauklesnį.

Man visada maloniau rašyti, 
kai yra autoriaus laiškų, kurie 
pagyvina tekstą. Todėl nuvažia
vau į Kauną, Maironio muzie
juje radau Barono laiškų J. 
Jankui, A. Vaičiulaičiui, S. Zo- 
barskui, E. Matuzevičiui, J. 
Baužinskui, įdomių, padedan
čių perprasti tiek kūrybą, tiek 

asmenį. Nuvažiavusi pas rašy
tojo seserį Janiną Sribikienę, 
pakaitomis gyvenančią Vabal
ninke ir pas dukterį Kaune, 
sužinojau smulkmenų apie ra
šytojo vaikystę, tėvus, ją pačią. 
Gavau iš jos nuotraukų, knygų, 
brolio laiškų jai, o po jo mirties 
- brolienės Nįjolės laiškų. Pa
rašiau ir jai laišką, kai ko pa
klausdama, paprašydama ko
pijų. Reikšmingos biografijai 
medžiagos radau Kauno apskri
ties archyve, bet daugiausia - 
periodikoje, iki 1949 m. leistoje 
Vokietijoje, vėliau JAV.

Draugo vienintelis egzem
pliorius Lietuvoje buvo Lietu
vos komunistų partįjos insti
tute. Tas egzempliorius išliko ir 
aš turėjau galimybės perskaity
ti visus literatūrinio priedo nu
merius.

Į Lietuvą buvo atvažiavęs 
ateitininkų veikėjas iš JAV dr. 
Petras Kisielius. Jis man irgi 
kai ką paaiškino, atskleidė, ko 
visai nežinojau, pavyzdžiui, A. 
Barono prieškarinį slapyvardį 
„Alasas”. P. Kisielius labai myli 
Baroną, atmintinai cituoja jo 
jaunystės eilėraščius.

Literatūros lankai kvietė A. 
Baroną bendradarbiauti. Jie 
rinkosi tarp A. Škėmos ir A. Ba
rono. Pasirinko Baroną. Baro
nas atnešė į redakciją savo no
velę. Istorįja nutyli, kodėl jis ją 
atsiėmė. Po to tarp jo ir A. Ny
kos Niliūno spaudoje prasidėjo 
aštri diskusija.
- O kodėl Baronas liko 

nežinomas?
- Nyka NiliūnaB kritikos ka

ralius buvo jau tada. Kadangi 
jis taip negatyviai įvertino Ba
roną, tai uždėjo antspaudą. Pa
darė įtakos ir kitiems vertinto
jams, reikalavusiems iš A. Ba
rono ryškių, motyvuotų cha
rakterių, tikslumo, empirikos. 
Viso to, ko modernistas sąmo
ningai vengė.

Aš savo monografiją pa
grindžiau tuo, kad Baronas 
buvo nesuprastas. Ėjęs šiek 
tiek K. Jankausko, I. Šeiniaus,
J. Savickio pėdomis, jis naujino 
lietuvių prozą, panašiai, kaip 
A. Škėma Baltoje drobulėje 
(1958 m.). Tarp kitko su Škėma, 
kol nesuBipyko su „lankinin
kais”, artimai bičiuliavo, gyrė jo 
pjesę Živilė (1947 m.).

Aloyzą Baroną labai pamė
gau. Tai antras rašytojas po 
Jurgio Savickio, kurį pamėgau. 
Savickis - ironiškas, Baronas - 
autokritiškas. Man jis patiko ir 

Monografijos apie A. Baroną autorė dr. Janina Žėkaitė-Knbilienė

kaip žmogus, ir kaip rašytojas. 
Apie jį rašiau su meile.

Malonėkite pristatyti 
naujausią savo kūrinį - mo
nografiją apie Aloyzą Ba
roną.

- Pirmoji dalis - biografinė - 
pavadinta „Iš Vabalininko”. Tai 
medžiaga iš literatūros, laiškų, 
prisiminimų. Darbininko vaiką 
Vabalininko kunigas nukreipė į 
amatų mokyklą Kaune. Ją bai
gęs, dirbo paprastu darbininku 
ginklų dirbtuvėje. Vakarais bai
gė privačią „Pavasario” gimna
ziją. 1941 m. įstojo į Vytauto 
Didžiojo universitetą, į Techni
kos fakultetą. Bet ten jam nepa
tiko, ir jis perėjo į literatūrą. 
Vokietmečiu jis buvo su tais, 
kurie pasisakė prieš hitlerizmą, 
su grupe draugų leido pogrin
dinį laikraštuką Kuntaplį. Išė
jo keli numeriai. Ten yra jo ir jo 
draugų eilėraščių.

Frontui artėjant A. Baronas 
neketino trauktis iš Lietuvos. 
Pasitraukė į kaimą už Vilkijos, 
norėjo ramiai praleisti frontą. 
Jis pats tai aprašė apybraižoje 
„Žmonių medžioklė” (Tėviškės 
garsas, 1946 m. lapkritis—gruo
dis), vėliau perdirbtoje į ro
maną Lieptai ir bedugnės (1961 
m.).

...Su draugu įsitaisė daržinėj. 
Išsiėmė vieną lentą, jeigu tektų 
bėgti. Pro šalį ėjo vyrų kolona, 
kurią vokiečiai varėsi apkasų 
kasti. Šeimininkė, pamačiusi, 
kad vienas vokietis su karabinu 
eina daržinės link, ėmė šaukti: 
„bėkit”. Jie šoko ir užšoko ant 
vokiečio, einančio už daržinės, 
kur tupėjo kažkoks vyras. Jį 
įstatė į koloną. Kasė apkasus 
netoli Šakių. Buvo sužeistas į 
koją, atsidūrė ligoninėje ir ten, 
susitaręs su med. seserim, gavo 
dokumentą, kad yra darbinin
kas. Patraukė į Frankfurtą prie 
Maino. Ten, amerikiečių zo
noje, jis gyveno tremtinių sto
vykloje Hanau. Pradėjo organi
zuotis universitetas. Jis įstojo į 
Frankfurto Goethes universi
tetą, išklausė 6 semestrus. 
Pradžioje studijavo teisę, po to 
- kultūrologįją.

1949 m. atvažiavo į Bostoną, 
JAV, kur gyveno jo giminaičiai. 
Veikiai atsikėlęs į Čikagą, ke
lerius metus dirbo vario liejyk
loje. Jo biografija nėra paskelb
ta, nes, kai buvo leidžiamos 
rašytojų biografijos, A. Baronas 
buvo jau miręs. Esu jo pirmoji 
biografė.

1955 m. įsidarbina Drauge ir 
dirba ten iki gyvenimo pabaigos 
(gimė 1917 m.; mirė 1988 m.). 
Tvarkė paskutinį, informacįjų 
puslapį, taip pat mėnesinį hu
moro skyrelį „Spygliai ir dyg
liai”, jį dažniausiai pats vienas, 
tariamas dr. S. Aliūnas, užpil- 
dydamas. Daug prirašė veda
mųjų. Dirbdamas Drauge A. 
Baronas visą laiką rašė ir 
spausdino literatūrinius kūri
nius. A. Vaičiulaitis jo vis prašė 
rašyti Aidams. Jį vertino J. 
Jankus. Jo apsakymus aukštai 
vertino R. Šilbąjoris.

Kūrinius monografijoje ap
tariau tomiškai. Vienas skyrius 
pavadintas „Karo supainioti li
kimai”. Mat, jis yra parašęs du 
romemus apie partizanus. Jo 
brolis buvo partizanas, išmes
tas Biržuose ant gatvės. Motina 
su seseria buvo ištremtas į Si
birą. Tėvas slapstėsi Žaliojoje 
girioje.

Didelis skyrius - „Debiutai”. 
A. Baronas pradėjo nuo eilė
raščių. Visų jo kūrinių nega
lėjau aptarti, nes jų labai daug
- 13 romanų ir 7 apsakymų rin
kiniai. Dar eilėraščių knyga, 3 
humoro rinkiniai. Humoristas 
jis laikomas - antras po Antano 
Gustaičio. Labai produktyvus, 
mąstantis rašytojas. Jį visi puo
lė už pamąstymus apie gyve
nimą, - esą jie nereikalingi. 
Man jie kur kas įdomesni už 
siužetus, ne itin išradingus.
- Norėtume daugiau su

žinoti ir apie monografijos 
autorę.
- Esu nuo Panevėžio. Mano 

kaijera paprasta: baigusi uni
versitetą 1951 m., įstojau į as
pirantūrą ir likau Literatūros 
institute moksline bendra
darbe. Gana anksti, 1955 m., 
apsigyniau kandidatinę diserta
ciją. Habilitacinę disertaciją ap
sigyniau iš reikalo, nes insti
tute trūko habilituotųjų. Kai 
mirė Samulionis, Pakalniškis, 
institutas nebegalėjo sudaryti 
mokslinės tarybos. <

Kandidatinę disertacįją ra
šiau apie Antaną Vienuolį iki 
1917 m. Esu išleidusi monogra
fiją Lietuvių romanas, Impresio
nizmas ir ekspresionizmas lietu
vių prozoje, monografiją Šat
rijos Ragana, Žemaitės kūryba, 
Jurgis Savickis, Ignas Šeinius, 
Modernizmas lietuvių prozoje. 
Esu paruošusi ir išleidusi Jur
gio Savickio raštus, Šatrijos Ra
ganos lėliškus, dar dokumentinę- 
knygutę apie Jurgį Savickį. 
Nemažai skyriiį esu parašiusi 
Literatūros istorijai.
- Jūsų pasirinkti autoriai

- klasikiniai, lietuviški, ne 
marksistai. Kaip išlavira- 
vot?
- Vislus - juokingi atsitikti

numai. Štai kaip pasirinkau 
Šatrįjos Raganą. Skyriaus vado
vui ši mintis iš karto pasirodė 
nepriimtina, ■ o instituto di
rektoriui Kostui Korsakui - at
virkščiai. Pasirodė, kad Juozas 
Baltušis Židikuose dalyvavo li
teratūriniame' vakare ir kažką 
labai teigiamo pasakė apie 
Šatrįjos Raganą, ir tie jo žo

džiai buvo išspausdinti. O ji juk 
katalikė, davatka... Taip su Kor
sako leidimu pradėjau rašyti. 
Monografiją greitai išgraibstė. 
O kai išleidau Šatrįjos Raganos 
laiškų knygą, ji tapo tikru 
„bestseleriu”. Žinoma, turėjau 
sudėlioti „klasių kovos” akcen
tus (juos dabar išbraukčiau).

- Ar neužkliuvo, kad nesi- 
renkat, pvz., proletarinio 
poeto Janonio?
- Jį, kaip ir T. Tilvytį, S. 

Nėrį, jau buvo pasirinkęs vy
ras. Iš jo dienoraščio, kurį ren
giu spaudai, matau, kad man 
šiek tiek pavydėjo Šatrįjos Ra
ganos.
- Bet nors Vytautas Kubi

lius rinkosi „tinkamus”, jį 
vis tiek mušė, pvz., už „Talen
to mįsles” Nemuno žurnale.
- Žinot, už ką mušė? Tik ne 

už tai, ką jis parašė. Tame 
straipsnyje buvo vienas saki
nys. Ten ir buvo esmė, bet apie 
tai nekalbėjo. Jis rašė apie 
kūrėjo susidvejinimą ir davė 
pavyzdį. Rašytojų namuose, 
kur gyvenome, pulsavo istorija 
apie poetą Kostą Kubilinską, 
kad jis vokiečių okupacijos me
tais rašė prieš sovietus, o pas
kui dėl to sovietai jį pagąsdino 
ir infiltravo į partizanų būrį. 
Jis išdavė tuos partizanus ir 
vieną nušovė. O Vytas to, ką 
žinojo, negalėjo nepanaudoti. 
Ne veltui aš jį vadindavau 
„žiniuku”. Jis straipsnyje pa
rašė sakinį, kad žmogus gali 
būti informatorius, žudikas ir 
rašyti puikius eilėraščius vai
kams, neįvardindamas pavar
dės ir apsidrausdamas išnašoje, 
kad tai mintis kažkokios čekės 
iš rusiško Voprosy literatury 
(Literatūros klausimai) žurna
lo. Nemuno žurnalo laužytojai 
pritrūko vietos ir tą išnašą 
išmetė. K. Kubilinsko draugai - 
A. Jonynas, M. Sluckis ir V. Ra- 
daitis - nunešė tą Nemuno nu
merį A. Sniečkui. Šis trenkė 
kumščiu į stalą: gana! Kubilins
kas buvo jų herojus, bet viešai 
jie negalėjo parašyti, kad Kubi
lius buvo baudžiamas dėl jo. 
Sugalvoju, kad Kubilius „su- 
mistino pašaukimą”. (Ar gali 
būti rašytojas be pašaukimo?) 
Surengė susirinkimą. Ęrasidėjo 
didysis kerštas. Kerštas buvo 
mirtinas. V. Kubilius ką tik 
buvo apsigynęs daktaro diserta
cįją. Centro komitetas pareika
lavo disertacįjos. Ji buvo ginta 
universitete ir jau išsiųsta į 
Maskvą tvirtinti. CK tmtrasis 
sekretorius Antanas Barkaus
kas, kuris buvo atsakingas už 
ideologįją, nusiuntė į Maskvą 
oficialų raštą, kad sulaikytų 
disertacįjos tvirtinimą, ir už
sakė recenzįją J. Zinkui, En- 
ciklopedįjų leidyklos vyriausia
jam redaktoriui. Disertacįją bu
vo apie XX a. lyriką. 6 metus ta 
disertacįją nebuvo tvirtinama, 
Vytautui buvo uždarytos visos 
durys į spaudą, o už straipsnį 
„Talento mįslės” buvo privers
tas viešai atsiprašyti.
- Dėkojame už įdomų po

kalbį.

Kalbėjosi 
Audronė V. Škiudaitė

Aloyzas Baronas. Vytauto Maželio nuotr.

III

DR. S, ALIŪNAS

NEINANČIO, NESKAITANČIO IR 
NESIMELDŽIANČIO ROJUS

Tūkstantis žingsnelių į susirinkimą,
O mane baisiausiai šiandien miegas ima.
Ir kai salėj liepia subendruomenėti, 
Aš salone savo negaliu girdėti.
O jei kas kovoja dėl kokio veikėjo, 
Tai tegu ir klauso tas, kuris nuėjo.

Tūkstančius žodelių spaudoje spausdina 
Ir visus skaityti žurnalus vadina.
Ir visi visokiais aforizmais raito,
Tik žmogus urvinis laikraščių neskaito,
Bet kas gi neskaito, tai tas ir nežino, 
Kad kas nors laukiniais spaudoje vadina.

Tūkstantis žingsnelių į mūsų bažnyčią, 
Betgi į saliūną daug arčiau, lyg tyčia.
Ir kai atsisėdi tu ramiai pas barą, 
Negirdi klebonas kaip už griekus bara.
Ar kas nusidėjo, ar nenusidėjo, 
Sėdi tas kaip rojuj, kuris niekur nėjo.

Alijošiaus lapai. 1975 m.

PATRIOTO POPIETĖ

Suvalgęs lėkštę storų virtinių, 
Gerai užsrėbęs riebių kopūstų, 
Didžiulę meilę jaučia tėvynei, 
Daugiau nė VLIKasjos neįpūstų.

Paskui užtraukia storą cigarą —
Kad nepagautų plaučiuose vėžio — 
Rimtai mintyse paskelbęs karą, 
Draugui iš kupros diržą išrėžia:

Kad jis krikščionis arba fašistas, 
Ar kad jo žmonai per storos kojos,
Kad jisai VLIKą nuversti ryžtas 
Ir kad išvydęs BALFą žegnojas,

Kad jis neskaito jokio žurnalo,
Kad jis gyvena vien makaronais, 
Kad jis dirbtuvėj du šiftus kala 
Ir dar vis dėvi BALFo žiponais.

Po to ekranan ilgai pažiūri, 
Kaip koks kaubojus muša ir pjauna, 
Kaip koksai, gumą kramtęs kaip sūrį, 
Ją per elektros vielas perspjauna.

O kai jau viskas labai pabosta, 
Tai pagalvėlę ima šilkinę,
Ir taip laimingas, suglaudęs bluostą, 
Narsiai užknarkia užu tėvynę.

Tręjos devynerios. 1961
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„Saulės spaustuvės" šviežiausi leidiniai: monografija Kazimieras Barėnas, Varpai ir Silvijos Peleckienės nove- 
laičių knyga Sabilės sapnai. Visos nuotraukos Vilmos Šileikienės

RIČARDAS ŠILEIKA

1989 metais Leono Peleckio- 
Kaktavičiaus atnaujinti Varpai 
atsakingai ir ryžtingai rėmėsi į 
savo pirmtaką - Šiaulių meno 
ir mokslo centro tapatvardį lite
ratūros ir meno metinį alma
nachą, ėjusį hitlerinės okupaci
jos metais (1943-1944), reda
guotą prozininko Kazio Jan
kausko.

Leonas Peleckis-Kaktavičius 
nuo pat pirmųjų atgaivintų 
Varpų lošia labai svariais kozi
riais. 124 puslapių literatūrinis 
visuomeninis almanachas nuo
sekliai brendo ir tuko iki 270 
puslapių. Iš pirmojo numerio 
dešimties žmonių redakcinės ta
rybos liko vyriausiasis redak
torius su talkininkais - žmona 
Silvija Peleckienė ir dailininku 
Bronislovu Rudžiu. Mat greitai 
perprato, kad vežimą iš tikrųjų 
tempia tik vienas (kuris pakink
tuose), o kiti aplink tik šū
kalioja ir mostaguoja rankom. 
Todėl manau, tikslesnis alma
nacho pavadinimas būtų Pe- 
leckio Varpai. O leidinio lygi
nimą su Lietuvos rašytojų są
jungos Metų mėnraščiu iš es
mės privalu pripažinti teisėtu. 
Tęsdamas komplimentų vyriau- 
siąjam redaktoriui sąrašą, pri
valau minėti jo verslininkiškus 
sugebėjimus. Nežinau kokiu bū
du jam pavyksta ir pavyksta 
įkalbėti vienos, kitos ar trečios 
Šiaulių įmonės vadovus ištiesti 
kultūros metraščiui tvirtą pa
galbos ranką. Almanacho rė
mėjai visada parašomi tituli
niuose puslapiuose, gale talpi

nama jų reklama, o generalinių 
direktorių pavardės buvo įtrau
kiamos į redakcinę tarybą. Po 
pirmųjų numerių puslapių ari
mus su plūgeliais ir kauptukais 
sukinėjosi patys šiauliškiai, jie 
kapinėjo ir kasinėjo savo (kraš
to) kultūrinį podirvį. Vėliau 
Varpai ėmė skambėti garsiau ir 
plačiau, galingais aidais atsi- 
mušdami egzodo skliautuose. 
Leonas Peleckis-Kaktavičius 
rinkosi tik klasikus ar pakanka
mai žinomus pretendentus į 
juos. O kad Varpai skambėtų 
ne tik ausyse, bet sklistų iš 
lūpų į lūpas, 1995-aisiais jis 
įsteigė almanacho literatūrinę 
premiją, kurios išraiška yra 
specialūs diplomai, piniginės 
premįjos ir įvairiausios rėmėjų 
dovanos („Rūtos” saldainiai, „Bal- 
tik vairo” dviračiai ar „Elnio” 
batai). Pirmosios premįjos 
įteiktos Sigitui Gedai (už poe
ziją), Vytautui Martinkui (už 
prozą) ir ... pačiam Leonui Pe- 
leckiui (už eseistiką). Varpų pa
grindinis meniu yra poezija, 
proza, memuarai, esė ir inter
viu. Taip, vienas iš išskir- 
tiniausių almanacho signifi- 
kantų yra būtent paties Pelec- 
kio rengiami interviu su ra- 
šytijos luomo personomis (tų in
terviu viename numeryje būna 
trys ar keturi). Čia vėlekos ten
ka tarti pagyrimą. Tačiau nuo 
pirmųjų numerių realizuojama 
rubrika Galerija, kurioje spaus
dinami nespalvoti, vėliau ir 
spalvoti • dailininkų darbų pa
vyzdžiai, paskutiniuose išėju
siuose numeriuose kaži kur 
prapuolė.

Naująjį 19-ojo almanacho 

numerį lydi tituliniame lape 
įrašyti monsinjoro Kazimiero 
Vasiliausko viename Varpų va
kare pasakyti žodžiai: „Kad jūs 
sugebėtumėt visus suburti prie 
savo Varpų". Patsai vyriausiasis 
redaktorius Leonas Peleckis- 
Kaktavičius patenkintas, kad ir 
autoriams, ir skaitytojams su
prantami almanacho norai ir 
tikslai, susįję su tolerancįja, 
kad jau senokai nebesistebima, 
nebesipiktinama, kaip tai yra 
buvę prieš gerą dešimtmetį, vie
name puslapyje išvydus Eduar
do Mieželaičio, kitame - Ber
nardo Brazdžionio kūrybą.

Pirmuosiuose puslapiuose 
skaitytoją pasitinka Nemuno 
savaitraščio vyriausiojo redak
toriaus Viktoro Rudžiansko esė 
„Neįmanomas tikslas: gyventi 
be tikslo”. Toliau Leonas Pe
leckis-Kaktavičius kalbina pro

Petrui Bražėnui teko saldėsiai ((teikia Leonas Peleckis-Kaktavičius).

zininką ir vertėją Juozą Aputį, 
prozininką ir publicistą Alfonsą 
Bieliauską, poetą Lietuvos ra
šytojų sąjungos pirmininką Jo
ną Liniauską, kino operatorių 
Joną Gricių, literatūros tyri
nėtoją, prozininką Viktorą Alek
ną, komedijos Amerika pirtyje 
autoriaus Juozo Vilkutaičio-Ke- 
turakio dukrą, JAV gyvenančią 
dailininkę Birutę Vilkutaitytę- 
Gedvilienę.

A propos, Varpų pristatymo 
popietėje dalyvavusi literatūro
logė ir Varpų redakcijos kolegi
jos narė Viktorįja Daujotytė pa
priekaištavo leidėjui, kad al
manache jis yra monopolizavęs 
interviu žanrą.

Tačiau neįsivaizduoju, kas ki
tas galėtų ir pajėgtų parašyti 
tokią svaiginančiai išsamią pen
kis dešimtmečius rėpiančią ap
žvalgą apie anglų kalba JAV 
leidžiamą žurnalą Lituanus. 
Kiek periodikos reikėjo perraus- 
ti, kad apžvelgtų ne tik redak
cines nuostatas, ne tik išvar
tytų atskirus numerius, bet net
gi suminėtų Lituanus pusla
piuose spausdintų išeivijos ir 
Lietuvos rašytojų pavardes. 
Dargi surinktų gausius žurnalo 
atbalsius kitose spaudose. Man
ding tą padaryti tegali lite
ratūros istorikas ir tyrinėtojas 
Leonas Peleckis-Kaktavičius! O 
pačiam Leonui didelio redakto- 
riško džiaugsmo suteikė du šių 
Varpų tekstai. Tai - keturių 
dešimtmečių senumo Mykolo 
Sluckio literatūriniai dienoraš
čiai, kuriuose užfiksuotas Žano 
Polio Sartro ir Simonos de Bo- 
vuar vizitas Lietuvoje, betar
piški pokalbiai su žymiausiais 
Europos intelektualais ir lietu
vių rašytojo mintys sau, ku
rioms buvo lemta taip ilgai 
laukti viešumos. O antras teks
tas - devyniolika Stasio Santva
ra laiškų Bronislavai Sipa
vičiūtei, Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus ligoninės medicinos 
seselei. Tai 1936(imetų karštos 
vasaros meilės ifctorįja, kurią 
viešumai ryžosi pateikti laiškų 
adresatės dukra Birutė Ku- 
nevičiūtė-Mickevičienė. Kas 
brangiausia juose? Kad visa 
taip oru, iškilnu. Ko šiais lai

kais, deja, beveik nebėra. O ir 
kalba - sklandi, be tuščia
žodžiavimo. Tyra meilė palietė 
juos savo sparnais ir... paliko 
liūdnus, bet nenusivylusius gy
venimu. Eilėraščius šiuose Var- 
pubse spausdina Stasys Stace- 
vičius, Nįjolė Daujotytė, Dai
nius Sobeckis, Janina Jovai- 
šaitė, Eduardas Juchnevičius ir 
Jonas Liniauskas.

2005 metų Varpų literatū
rinės premijos laureatais pas
kelbti Jonas Liniauskas (už poe
ziją), Viktoras Rudžianskas (už 
esė), Mykolas Sluckis (už lite
ratūrinius dienoraščius). Jiems 
įteikti tą pažymintys diplomai, 
taip pat laureatams dovanoti 
televizoriai ir avalynė. O gene
ralinio rėmėjo UAB „Rūta” sal
dieji prizai teko Petrui Bra
žėnui, Viktorijai Daujotytei ir 
Vytautui Martinkui.

Podraug su almanachu prista
tyta ir Leono Peleckio-Kakta- 
vičiaus parašyta monografįja 
Kazimieras Barėnas. 400 pusla
pių knygoje aprėpiama Londone 
gyvenančio seniausio lietuvių 
rašytojo ir kūryba, ir gyveni
mas. Anot Mykolo Sluckio, kad 
Kazimieras Barėnas užimtų 
teisėtai jam priklausančią vietą 
lietuvių literatūros skaitytojo 
bibliotekoje ir sąmonėje, ir buvo 
reikalinga ši solidi monografija. 
Lietuvai tapus nepriklausoma,
K. Barėnas taip ir nepasiryžo 
apsilankyti. Taip pat labai kuk
lu, kad Lietuvoje tepasirodė dvi 
jo knygos. Tai 1997 metais Lie
tuvos rašytojų sąjungos leidyk
los išleistas novelių romanas 

Literatūros istorikas, tyrinėtojas ir leidėjas Leonas Peleckis-Kaktavičius.

Dvidešimt viena Veronika ir 
2004 metais Varpų išleista Ap
sakymų rinktinė (beje, ją kaip 
sykis Varpų almanache recen
zuoja Petras Bražėnas). Tiesos 
dėlei dar privalu priminti 1998 
metais Panevėžyje išleistą Vita
lijos Urbonavičienės parengtą 
leidinį Rašytojas Kazimieras 
Barėnas. Literatūros kritiko 
Petro Bražėno įsitikinimu, K. 
Barėnas nors nėra Lietuvoje

Dainos kviečia į
Dainavą

Artėja vasaros atostogos, o 
tuo pačiu baigiasi kultūrinių- 
meninių vienetų darbo sezonas, 
vyksta linksmos gegužinės, mi
nėjimai, metiniai koncertai, ap
vainikuojantys visų metų darbo 
vaisius. Dainininkai tikrai už
sitarnavo gražių atostogų, tik 
iki šiol buvęs oras neprana
šauja šiltos vasarėlės. Bet ne
reikia nusiminti, dainų šventės 
organizatoriai žino, kur rasti 
šiltą ir gryną orą, nuostabų 
gamtovaizdi, krištolinį kaip 
veidrodis, paslaptingo ežero 
vandenį ir puikią nuotaiką. 
Visi šie viliojantys pažadai 
išsipildys Dainavos stovyklavie
tėje rugpjūčio 18, 19, 20 ir 21 d., 
kur vyks VIII dainų šventės 
„Atsiliepk daina” chorvedžių 
seminaras.

Organizuoti šį seminarą R. 
Kliorienė pakvietė D. Viskon- 
tienę, kuri rūpinasi seminaro 

itin žinomas, tačiau jo kūry
binis palikimas gali būti šalia 
Mariaus Katiliškio, Birutės Pū
kelevičiūtės, Jurgio Jankaus, 
Antano Škėmos, Ugnės Karve
lis knygų. P. Bražėnas tikisi, 
kad rašytojo šimtmečiui jo ro
manų trilogįja Tūboto gaidžio 
metai (1969), Beragio ožio metai 
(1982), Meškos maurojimo me
tai (1990) bus išleista ir Lietu
voje.

programa ir R. Kasputienę, ku
rios atsakomybėje visi kiti sto
vyklos organizavimo rūpesčiai. 
Abi organizatorės turi daug 
praktikos tokiuose darbuose ir 
iš anksto žada ypač vertingą 
seminaro programą, naujas 
draugystes, puikų maistą ir 
smagų laiką stovykloje.

Šventės organizatoriai nu
tarė, kad į šį seminarą turėtų 
atvykti bent du asmenys iš 
kiekvieno vieneto: choro muzi
kinis vadovas ir choro atstovas.

Seminaro tikslai yra net keli. 
Pirmiausia, tai nuo paskutinės 
dainų šventės praėjo 15 metų, 
per šį laiką daug kas pasikeitė, 
pasikeitėme ir mes patys, todėl 
tikrai atėjo laikas visiems susi
pažinti.

Kiekvieno iš mūsų veikla yra 
labai svarbi tolesniam lietu
vybės išlaikymui išeivįjoje, 
kiekvienas dirbame ypatingai 
svarbų darbą, todėl būtina 
pažvelgti į kelią, kuris mus at
vedė iki šių dienų, ir pasidalin
ti savo mintimis bei darbo pa
siekimais. Seminaro metu su
sipažinsime su ateinančios šven
tės repertuaru, kad visiems 
grįžus į namus, nekiltų jokių 
klausimų dėl repertuaro moky
mo.

Į seminarą atvyksta žymus 
dirigentas „Tafelmusic” choro 
įkūrėjas ir vadovas - Ivars Tau
rins iš Toronto, kuris yra 
žinomas Kanadoje, Amerikoje 
ir Baltįjos kraštuose paBkaiti- 
ninkaB, seminarų organizatorius 
ir svarbiausia - menininkas, at- 
likėjas-dirigentas. Jo atvyki
mas praturtins ne tik seminaro 
programą, bet ir kiekvieno 
žinias. Yra numatytas laikas 
atviroms diskusijoms, dirigavi
mui, kūrinių analizavimui. Sto
vyklos pabaigoje visi gausime 
po dėžę šventės repertuaro 
knygų ir važiuosime namo, kar
tu su savo dainininkais ruoštis 
ateinančiai šventei. Seminaro 
programos vadovė D. Viskon
tienė labai prašo, kad kiekvie
nas vadovas ir administrato
rius, atvykęs į šį seminarą, 
jaustųsi atsakingas dėl atei
nančios dainų šventės aukšto 
meninio lygio. „Kad šventė pa
vyks, tai čia nėra jokio abejoji
mo - sako Dalia. - Bet kad ji

Mykolas Sluckis, ne tik Varpų literatūrinės premijos laureatas, bet ir monografijos Kazimieras Barėnas recen
zentas. Varpų leidėjui gerų žodžių tarė Alfonsas Bieliauskas (stovi). Antras iš kairės sėdi Viktoras Rudžianskas

būtų aukšto meninio lygio, tai 
visiems reikės dirbti, kaip ben
dra grupė. Šventės metu pa
ruošime metų planą, kaip tą re
pertuarą geriausiai ir grei
čiausiai įveikti, kad visi ju
dėtume panašiu greičiu, ne- 
atidėtume darbo paskutinei mi
nutei. „Ne paslaptis, kad nemaža 
grupė dainininkų įsijungs tik 
šiai šventei, kas visai supran
tama, tačiau repertuaras turi 
būti puikiausiai paruoštas. 
Vien tik dirbdami kartu, vie
ningai, pasieksime džiuginan
čių rezultatų ir dėl savęs, kaip 
vadovų, ir dėl visų klausytojų, 
— kalbėjo D. Viskontienė.

Šventės organizatoriai ragina 
visus kuo skubiau apsilankyti 
šventės svetainėje www.- 
dainusvente.org ir registruo
tis į šį, visiems vadovams ir ad
ministratoriams būtiną, semi
narą-stovyklą.

Nįjolė Benotienė

dainusvente.org


jZietuvią poetai nepakliuvo j 
pasaulinės antologijos atranką

LIDIJA ŠIMKUTĖ

Adelaidės miesto bibliotekoje 
užtikau Czeslaw Milosz reda
guotą pasaulinės poezijos anto
logiją Švytinčių dalykų knyga 
(Book of Luminous Things), 
Harcourt Brace & Company, 
NY, 1996.

Knygos aplanke parašyta: 
„Nobelio premijos laureatas iš
rinko 300 geriausių eilėraščių, 
per visus šimtmečius pasižy
mėjusių realistiniu pobūdžiu. 
Jis suskirstė eilėraščius i to
kius skyrius: tikrovės atskleidi
mas, šventė, gamta, daiktų pa
slaptys, kelionė, vietos ir aki
mirkos. Kartu su įvadu C. Mi
losz pateikia trumpus ir gilius 
komentarus apie kiekvieną poe
tą’.

C. Milosz atrinkti poetai: 
Miron Bialoszewski, Aloysius 
Bertrand, Elizabeth Bishop, 
William Blake, Joseph Brods- 
ky, Southem Buskmen, Cons- 
tantinos Cavafy, Raymond Ca- 
ver, Blaise Cendrars, Chang 
Chi, Wang Chien, Emperor 
Ch’ien-wen of Liang, Robert 
Creeley, Emily Dickinson, Way- 
ne Dodd, Gunnar Ekelof, Eski
mo, Jean Follain, Robert Fran
cis, Robert Frost, Allen Gins- 
berg, Eaman Grennan, Linda 
Gregg, Jorge Guillen, Julia 
Hartwig, Robert Hass, Seamus 
Heaney, Zbigniew Herbert, Ja
ne Hirshield, Moushegh Isk- 
han, Issa, Rolf Jacobsen, Robin- 
son Jeffer8, Anna Kamienska, 
Jaan Kaplinski, David Kirby, 
Kikaku, Ted Kooser, Steve 
Kowit, Ryszard Krynicki, Joan- 
ne Kyger, Valery Larbaud, 
Philip Larkin, D. H. Lawrence, 
Naomi Lazard, Denise Lever- 
tov, Philip Levine, Li Po, Anto- 
nio Machado, Zbigniew Machej, 
Su Man Shu, Brosnilaw Maj, 
Thomas Merton, W. S. Merwin,
Oscar V. De, I. Milosz, Oscart
Morgan, Nachman of Bratzlav, 
Leonard Nathan, Sharon Tadeusz
Olds, Mary Oliver, Po Chu-I, 
Francis Ponge, Lawrence Raab, 
Rainer Maria Rilke, Tehodore 
Roethke, Tadeusz Rozewicz, 
Jelaluddin Rumi, Charles Si
ntie, Luis Simpson, Gary Sny- 
der, Muso Soseki, Leopold 
Staff, Wallace Stevens, May 
Swenson, Anna Swir, Wislawa 
Szymborksa, Shu Ting, Tomas 
Transtromer, Yoruba ribe, Tu 
Fu, Su Tung Po, Liu Tsung- 
Yuan, David Wagoner, Alek- 
sander Wat, Wang Wei,_ Sandor 
Weores, Walt Whitman, Wil- 
liam Carlos Williams, Franz 

Wright, Chang Yang-Hao, Ou 
Yang Hsiu, Li-Young Lee, 
Adam Zagajewski, Al Žolynas.

Įvade C. Milosz rašo: „Šio 
šimtmečio poezija yra gyvastin
ga, ir vertinu daug poetų, ku
riuos esu išvertęs į lenkų kalbą, 
pradedant T. S. Eliot. Daug ei
lėraščių, kurie man patinka ar
ba mane žavi, neįtraukiau į šią 
antologįją, nes jei neatitinka 
mano vertės kriterijų ir santy
kio su skaitytoju.

Mano užduotis - pristatyti 
dabartinius ar tūkstančio metų 
senumo eilėraščius, su mažom 
išimtin tuos, kurie yra trumpi, 
lengvai skaitomi ir ištikimi rea
lybei. Jie paneigia paplitusią 
nuomonę, kad poezija yra mi
glota ir nesuprantama teritori
ja”.

Jis baigia savo įvadą šiais 
žodžiais: „Kadangi pasaulyje 
mane domina tai, kas matoma 
ir tai, kas nuolat atsiskleidžia 
akiai, galėčiau savo antologiją 
pavadinti žavesio knyga”.

C. Milosz daug sykių lankėsi 
Lietuvoje ir buvo apdovanotas 
įvairiais garbės titulais. Savo 
kalbose jis užtikrindavo, kad 
Lietuva esanti dainių šalis, tad 
įdomu, kodėl jis nenorėjo 
įtraukti nė vieno lietuvio poeto, 
rašančio lietuvių kalba, į šią 
antologiją?

Mane nustebino minėtame 
poezijos rinkinyje lenkų poetų 
gausa. Šioje knygoje atskiruose 
skyriuose Milosz pateikė tris
dešimt lenkų poetų eilėraščių. 
Kai kuriuose skyriuose įdėta 
net po kelis jų eilėraščius. Pa
vyzdžiui, skyriuje „Gamta”: 
Adam Zagajewski, Wislawa 
Szymborska (2), Zbigniew Mac- 
kej, Anna Swir; „Daiktų pas
laptys” — Wislawa Szymbors
ka; „Kelionės” — Bronislaw Mąj; 
„Vietos” — Adam Zagajewski; 
„Akimirkos” — Bronislaw Maj 
ir Aleksandra War; „Žmonės 
tarp žmonių” — Anna Swir (2), 

Rozewicz; „Moters 
oda” - Anna Swir (5), 
„Neprisirišimas” - Miron Bio- 
loszewski, Anna Kamienska; 
„Istorija” - Anna Swir, Alek- 
sander Wat, Julia Hartwig, 
Ryszard Kryniecki.

Kadangi C. Milosz įvade rašo, 
jog jis nori pristatyti eilėraš
čius, kurie nėra migloti ir nesu
prantami, įdomu, kodėl jam at
rodo svarbu pateikti šių eilė
raščių paaiškinimus. Tarsi ši 
antologįją būtų koks poezįjos 
vadovėlis. Pvz., prie Adam Za- 
gajewski eilėraščio „Drugys” 
Milosz rašo:

„Mūsų atskirtis nuo gamtos 
tarytum stikline siena yra šio 
poeto tema.

Poetus visada žavi tai, kas 
nesuprantama gyvūnų elgse
noje. Kodėl drugelis veržiasi į 
šviesą ir nudega nuo žvakės 
liepsnos ar žibalinės lempos? 
Ir štai atsiranda palyginimai: 
meilė kaip ugnis traukia my
linčiuosius į pražūtį. Net dru
giai, lekiantys iš tamsos į mūsų 
šviesos rutulį, tuo pačiu yra ir 
pasiuntiniai ir jų priešingybė. 
Šiame eilėraštyje žmonės jau
čiasi saugūs apšviestame kam
baryje, bet už lango juk yra 
neišmatuojamos kosmoso erd
vės. O drugiai yra tarsi svečiai 
iš kitų galaktikų”.

Pristatydamas Oscar V. De L. 
Milosz (1877-1939) eilėraštį 
„Tiltas” (versta Czeslaw Milosz 
ir Robert Hass), jis rašo:

„Šio lietuvių kilmės prancūzų 
poeto ir mano giminaičio Oscar 
V. De L. Milosz eilėraščius į 
anglų kalbą vertė žinomi ver
tėjai kaip Ezra Pound, Kenneth 
Rexroth, David Gascoyne. Jo 
poezija panirusi simbolizmo 
epochos atmosferoje”.

TILTAS

Numirę lapai krenta snaudžiančiam vėjely.
Žiūrėk, mieloji, ką atnešė ruduo mūs brangiai salai! 
Kokia ji blanki!
Tarsi našlaitė - tokia kukli ir paklusni!
Skamba ir skamba varpai Saint-Louis-en-Isle 
Valtininko žmonos mirusiai fuksijai.
Nulenkę galvas, paskutinį kartą maudosi
Du paklusnūs, apsnūdę arkliai.
Juodas didelis šuo grasinančiai loja iš tolo.
Ant tilto - tik aš ir mano dukrelė.
Jos suknelė išblukus, gležni pečiai ir veidelis išblyškęs, 
Bet rankose gėlės.
O, mano vaikeli! Ką atneš būsimasis laikas?
Jiems? Mums? O, mano vaikeli!
Ką atneš mums būsimas laikas?

Pristatydamas Al Žolyno 
(1945-) eilėraštį „Meilės kla
sėje” C. Milosz rašo:

„Lietuvių kilmės Kalifornijos 
poetas, Al Žolynas dėsto San 
Diego universitete. Šis eilėraš
tis yra geras ryšio tarp dės
tytojų ir studentų pavyzdys, 
nors tas ryšys ne visada yra la
bai artimas”.

Antologijoje yra ir kitas Žo
lyno eilėraštis - „Namų ruošos 
Zen”, kurį Milosz pristato ši
taip: „Kalifornijos poetui Al 
Žolynui indų plovimas ir šio 
momento išraiška eilėraštyje 
nėra skirtingi dalykai. Mes net 
galime įsivaizduoti jį kalbantis 
su savimi, plaunant indus, o 

tuo metu jo žodžiai tarsi 
įrašomi į juostelę. Tai būtų vie
nas iš būdų, kaip geriausiai pa
naudoti laiką, tačiau mes ži
nome, kad kompozicįja yra inte
grali poezijos dalis ir kad tiesio
ginė reakcįja į įvykius yra reta. 
Mes geriau linkę laikyti, kad 
šio eilėraščio indų plovimo te
ma yra sąmoninga dabartinio 
laiko iliuzija.”

Įdomu, kad Milosz į savo re
alistinių eilėraščių antologįją įt
raukia Jelaluddin Rumi (1207- 
1273). Juk Rumi geriausiai ži
nomas kaip misticizmo atsto
vas.

C. Milosz, pateikdamas Rumi 
eilėraštį, įvade rašo: „Kadangi 
gėrio ir blogio klausimas mus 
persekioja nuo to laiko, kai nu
skynėme vaisių nuo pažinimo 
medžio, gal yra verta prisimin
ti, kad yra žmonių, kurie ne
priėmė priešingų nuomonių. 
Jiem, kaip ir Jelaluddin Rumi, 
neprisirišimas reiškė, kad tie
siog gali atsigulti pievoje...”

Man neaiškus Milosz pateik
tas paaiškinimas. Prisirišimas 
prie ko?

Anapus blogio ir gėrio
Yra laukas - ten sutiksime.

Kai siela atsigula žolėj, 
Pasaulis per didelis jį suvokti. 
Mintys, kalba, net žodis - 
Vienas kitam neturi prasmės

Robert Hass, kuris kartu su 
Milosz dėstė Kalifornįjos uni
versitete Berkley 1993 m. nau
dojo šios antologįjos eilėraščius 
savo paskaitose. Jis skatino ir 
padėjo Milosz su anglų kalbos 
kai kurių eilėraščių versijomis. 
Knygos aplanko nugarėlėje jis 
rašo:

„Vienas iš didžiųjų 20-tojo 
amžiaus liudininkų ir rašytojų 
savo gyvenimo devyniasdešimt- 
metyje nutaręs, kad jis kaip 
nors turėtų pateikti estetinį 
apibendrinimą ir filosofinį at
siskaitymą su pasauliu, - šio 
šėlstančio šimtmečio pabaigoje 
galėjo pateikti blaivios prozos 
knygą. Bet vietoj to, jis nutarė 
surinkti eilėraščius ir pateik
ti pasauliui švytinčių dalykų 
knygą”.

Australįjos lietuvių intemeti- 
nėje svetainėje: 
www.slic.org.au užtikau apie 
tai aprašymą anglų kalba „ži
nių” (news) skyriuje. Perteikiu 
ištraukų vertimus lietuvių kal
ba:

„Nobelio laureatas Czeslaw

Milosz (1911-2004). Lietuvos 
poetas. Rašė lenkiškai”.

Po biografinių duomenų ra
šoma: „Žlugus komunistinei 
santvarkai Lenkįjoje, Milosz 
1989 m. apsigyveno Krokuvoje. 
Po 50-ties metų, 1992 m. 
sugrįžus į gimtąją Lietuvą, jam 
buvo suteikti Kauno Vytauto 
Didžiojo universiteto garbės 
daktaro ir Lietuvos garbės pi
liečio titulai, o 2001 m. - Vil
niaus miesto garbės piliečio ti
tulas.

Milosz save visada apibū
dindavo kaip lietuvį, rašantį 
lenkų kalba. Per savo paskuti
nę viešnagę Lietuvoje 2000 m. 
Milosz pareiškė: „Aš gimiau

Švenčiant Los Angeles Dramos sambūrio 50-metį, svečiai Sv. Kazimiero parapijos salėje. Pirmoje eiL iš kairės: 
aktorė Rūta Lee-Kilmonytė ir jos vyras Webb Lowe; □ eik rež. Petras Maželis, rež. Algimantas Žemaitaitis, 
Audronė Žemaitaitienė ir kiti. Vinco Štoko nuotrauka.

Puota 5O-meciuiPRANAS VISVYDAS
Vis atjaunėjantis Los Angeles 

Dramos sambūris balandžio 23 
d. šventė savo veiklos penkias 
dešimtines. Šiek tiek pavėluo
tai dėl Šv. Kazimiero salės už
imtumo. Viskas eilės tvarka. Ir 
ši palaiminga tvarka privedė 
prie to, kad renginys tapo ne 
vien puota su taupia retorika, 
bet ir įsidėmėtinu Juditos Lei
taitės rečitaliu.

Kaip rašoma 40-mečio leidi
nyje losangelinio lietuvių 
teatro užuomazga tokia: Juozas 
Kaributas, „pasitelkęs rašytoją 
Jurgį Gliaudą, poetę Danutę 
Mitkienę ir Klemensą Galiūną 
sušaukė steigiamąjį susirinki
mą, ir 1954 metų lapkričio 30 
dieną gimė Los Angeles Dra
mos sambūris”. Tų išvardintų 
steigėjų jau nėra gyvųjų tarpe. 
Paskutinė mirė Danutė Mit
kienė 2001 metais, sulaukusi 
102. Vis neišdyla jos dvieilis: 
„Kai režisieriai neramūs, / tada 
gimsta naujos dramos”.

Praeities vaizdiniai neduoda 
ramybės atminčiai. Juk visa 
eilė sambūrio narių buvo reikš
mingi, kad ir tas sodriabalsis 
aktorius ir prisiekęs vadovas 
Vincas Dovydaitis, kad ir kū
rybinga režisierė Dalila Mac- 
kialienė ir kiti: režisieriai, ak
toriai, dailininkai, grimuotojos, 
drabužių pritaikytojos — siu
vėjos, įvairūs technikai, filmuo- 
tojai, nesiimu jų vardinti. Ir tie 
vis ieškomi nauji autoriai, kaip 
ir visur pasaulyje. Pjeses pa
renkant, ar jų parašymui ren
giant konkursus, pagrindinis 
dėmesys buvo skiriamas mus 
dominančiai aktualiai temati
kai, aiškiai kalbai, vengiančiai 
blevyzgų.

Sukaktuvinės puotos progra
mai rūpėjo tik maža praeities 
dalis. Pauliaus Jasiukonio dėka 

pačiame Lietuvos viduryje ir 
turiu teisę vadinti Lietuvą savo 
tėvyne, kurią mano didžiai ger
biamas poetas Adomas Micke
vičius įamžino epinėje poemoje 
Ponas Tadas. Jis taip pat buvo 
lietuvis, kuris rašė lenkų kal
ba”.

Milosz kūryboje rasime įpin
tų lietuviškų temų. Jis sakė: 
„Tik Šateiniuose buvau laimin
giausias. Po to buvau ištremtas 
iš rojaus”.

Šaltiniai: Lietuvos rytas. 2004.- 
08.04; Lietuvos radijas, 2004.08.16, 
pateikta www.delfi.lt ir Sydney 
Morning Herald (Australįjos laik
raštis), 2004.08.17.

Suprantamai, nustebau, per
skaičiusi abiejų rašinių priešta
ringas tendencįjas, ir norėjau 
supažindinti skaitytojus su už-' 
tiktomis žiniomis. 

parodyti keli vaizdai ir veidai. 
Pagerbti salėje esantys sam
būrio režisieriai — Petras Ma
želis ir Algimantas Žemaitaitis. 
Ir LADS pirmininkė Ema Dovy
daitienė — daugelio vaidmenų 
įkūnytoja ir ilgametė, scenos 
žmones vienijanti, asmenybė.

Kaip dera, pasigirdo sveiki
nimų — žodžiu ir raštu. Viską 
sklandžiai pravedė Edita Kliu- 
činskaitė ir Amandas Ragaus
kas. Įsidėmėjau gerą žodį: pra
vedėjai! Jie perskaitė preziden
to Valdo Adamkaus sveikinimą, 
palydėtą plojimų griausmu, o 
kitų sveikintojų raštu — tik pa
vardes. Trumpai pakalbėjo ge
neralinis garbės konsulas Vy
tautas Čekanauskas. Malonu 
buvo pamatyti ir išgirsti Holly- 
wood aktorę Rūtą Lee-Kilmo- 
nytę, niekad nestokojančią en
tuziazmo ir sąmojo.

Gaila, sėdėdamas pačiame 
gale, daug ko neišlukštenau, ką 
jie teų porino. Tokia jau silpna- 
girdžio reporterio dalia. Visad 
pikta, kai neįsidėmi ko nors 
juokingai pasakyto. Ačiū Ap
vaizdai, jog minčių lukštenti 
nereikėjo, kai suskambo Judi
tos Leitaitės aksominis sopra
nas, palydimas fortepijonu 
Auksuolės Jackūnaitės. J. Lei- 
taitę esu jau girdėjęs Kovo 11- 
osios minėjime. Sužavėtas nusi
pirkau kasetę. Jos repertuare 
vyrauja lotyniškai pietietiško 
aromato melodijos. Meistriškai 
perteikiama jausmo lyrika. Tai 
tiesiog dainuojanti purpurinių 
rožių puokštė. Kaip tik tokio
mis vazose rengėjai papuošė 
svečių stalus. Daug ką iš tų 
dainų buvau ragavęs jaunys
tėje. Vis dėlto Leitaitės atli

Rež. Petras Maželis (iš kairės), LA Sambūrio ilgametė pirmininkė Ema 
Dovydaitienė ir rež. Algimantas Žemaitaitis prie 50 m. jubiliejinio torto. 

Vinco Štoko nuotrauka.

kime, gražios suknelės raudo
nyje, plaukuose, rankų bei ju
desių muzikoje visa tai atgįjo 
su pavasarišku atgimimu. Pati
ko ir lietuviški kūriniai, ypač 
su raiškia emocija atlikti A. 
Raudonikio „Argi mes kalti” ir 
„Mums meilės reikia”.

Matau, kad šis sukaktuvinio 
įvykio reportažas pavirsta ode 
dainininkei. Atleiskite. Tai ma
no duoklė grožiui. Be to, Judita 
taip nuoširdžiai bendravo su 
klausytojais, nesigailėjo papil
domų dainų, net visus išmokė 
dainuoti „Meilės valsą”, sujun
giantį sielas kartu. Ir Auk
suolė darniai švytėjo prie for
tepijono.

Paminėjau valsą. O šokiams 
už didoką sumą pasamdytas 
„The Steve Pamberton Jazz 
Trio” grojo tik leisgyves restora- 
nines improvizacijas — „tin - 
tin - bim - bim - čiak - čiak- 
tintilin”. Atseit poniškam pasi
stumdymui. Jokio ritmingo val
so, nei polkos, nei tango. Nieko 
tinkamo lietuviškam charakte
riui. Tik po dvyliktos, džiazo 
trijulei išėjus, iš stereo garsin
tuvų trinktelėjo Vilniaus gymio 
rokas. Prasidėjo tikri šokiai. 
Rateliai. Kūnų mankšta. Deja, 
auditorįjos buvo telikęs tik ket
virtadalis. Puikus įrodymas, 
kaip samdyta džiazinė vėsi so
fistika gali išbaidyti norinčius 
šokti.

Prie ištaigaus salės papuo
šimo gerokai padirbėjo dailinin
kai Giedra Datis ir Sigitas 
Šniras. Net ir ant kėdžių buvo 
užmauti įmantrūs užvalkalai. 
Taip pat yra ruošiamas sukak
tuvinis leidinys, kurį redaguoja 
Paulius Jasiukonis.

http://www.slic.org.au
http://www.delfi.lt
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Leidiniai

Myliu nuoširdžius ir 
protingus žmones

„...Myliu visokio amžiaus ir 
rango nuoširdžius ir protingus 
žmones, bet ne suktus gudruo
lius ir prisitaikėlius...” Taip 
apie save rašė žymusis muzikas 
Klemensas Griauzdė.

Šių metų birželio 1 d. sueina 
šimtas metų nuo jo gimimo Ry
goje. Nuo pat mažens Klemen
sas jautė palinkimą muzikai. 
Su kitais vaikais po kelias va
landas stovėdavo prie estrados, 
klausydamas mužikos garsų, 
negalėdamas atitraukti akių 
nuo dirigento. Taip rašo knygos 
autorius ir sudarytojas muzikas 
Remigįjus Songaila.

Pirmojo karo metu šeimos 
tėvas buvo mobilizuotas, o ketu
ri vaikai su motina gyveno la
bai vargingai. Dešimties metų 
Klemensas padėdavo motinai 
vakarais uždeginėti Rygos gat
vių žibintus ir dirbti kitokius 
darbus, kad galėtų padėti dide
lei šeimai išgyventi. Teko jiems 
išvykti su kitais karo pabė
gėliais į Vitebską, apsigyventi 
šaltuose barakuose. Visgi po 
kurio laiko Lietuvių šalpos 
komitetas padėjo šeimai įsi
kurti jau geresnėje aplinkoje. 
Prasidėjo ir lietuviškos pra
džios mokyklos, kur Klemensas 
susipažino su muzikos žinio
mis, svąjodamas pats tapti mu
ziku, lankymas.

Ten įsikūrė nedidelis muzi
kos ansamblis ir vienuolikmetis 
Klemensukas greit pramoko 
groti balalaika ir įsijungė į or
kestrėlį.

Vaiko atmintyje visam gyve
nimui išliko barzdotas kompozi
torius J. Naujalis, kuris turėjo 
įtakos mažojo svajotojo ateičiai. 
Mokytojui A. Akelaičiui pa
siūlius, Klemensas buvo priim
tas į muzikos mokyklos pa
ruošiamąją grupę.

Paskutinieji Pirmojo pasauli
nio karo metai buvo labai 
sunkūs. Visi gyveno pusbadžiu 
Demobilizuotas po Spalio revo
liucijos grįžo Klemenso tėvas. 
Jis turėjo Liepojos geležin
keliečio diplomą, tad greitai 
gavo Vitebsko gležinkelio sto
ties viršininko darbą. Šeimai 
šiek tiek palengvėjo, tačiau juos 
traukė gimtieji namai, tė
viškė...

Klemensas

1919 m. dalis šeimos vargais 
negalais pėsti pasiekė karo nu
vargintą tėvynę. Palikęs motiną 
su mažesniais vaikais Rygoje, 
tėvas su vyresniąja dukterimi 
Elenute ir Klemensu, sušalę ir 
alkani, iki kraujo nutrintomis 
kojomis pasiekė Lietuvą, tetos 
sodybą.

Kai tėvas,, jau šiek tiek atsi
gavęs, vėl .pasileido į kelionę 
parsigabenti likusią šeimą, teko 
bristi per ledinį Nemunėlio 
vandenį. Klemenso tėvas per
šalo ir neilgai sirgęs mirė. Li

kusi šeima apsigyveno Linku
voje. Lietuvai atgavus nepri
klausomybę, labai sunkiai kū
rėsi jų naujas gyvenimas. Pir
moji įsidarbino vyresnė sesuo 
Elenutė. Linkuvos parapijos 
klebonijoje ji tvarkė parapijos 
dokumentus ir registracijos 
knygas. Talkon pasikvietė ir 
Klemensą. Tada jau abu tapo 
valsčiaus raštininkais. Sekma
dieniais pradėjo giedoti parapi
jos chore.

Turėdamas labai gerą klausą, 
berniukas sekė žymaus to laiko 
vargonininko K. Jovaišos ran
ką, ir pats bandė instrumentu 
parinkti melodiją. K. Jovaiša 
greit pastebėjo neeilinį Klemen
so muzikinį talentą ir pradėjo jį 
mokyti. Po dvejų metų Klemen
sas jau galėjo vargonuoti.

Kai buvo rengiamos 1924 m. 
Lietuvių dainų dienos, K. 
Griauzdė jau buvo susipažinęs 
su J. Naujalio, S. Šimkaus, A. 
Kačanausko, M. K. Čiurlionio,
T. Brazio, J. Tallat-Kelpšos, J. 
Bendoriaus ir J. Žilevičiaus 
choriniais kūriniais.

Po ypatingų darbo pastangų 
jaunuolis jau dirbo Lauksodžio 
pradinės mokyklos muzikos 
mokytoju, vėliau vietos bažny
čios vargonininku, chorvedžiu. 
Ten jis suorganizavo pirmą 
savo gyvenime mišrų chorą, net 
nenujausdamas, kokia bus plati 
ir sėkminga jo muzikinė ateitis. 
Jo repertuare dabar buvo ir 
giesmės, ir mišios, ir harmoni
zuotos liaudies dainos, lietuvių 
kompozitorių kūriniai. Tai Č. 
Sasnausko „Kur bėga Šešupė”,’ 
J. Naujalio „Jaunimo giesmė”, 
J. Gudavičiaus „Kur giria ža
liuoja”, J. Žilevičiaus „Laisvės 
daina”, S. Šimkaus „Darbininko 
daina”.

Ruošė tada K. Griauzdė kon
certus visoje Lietuvoje. Apie tai 
A. Arminas rašė savo knygoje 
Lietuvos chorai: „Lauksodžio 
choras, vadovaujamas K. 
Griauzdės (1925-1926), išsisky
rė savo pasaulietine programa 
ir buvo garsus visoje apylin
kėje”.

Vėliau K. Griauzdė tobulinosi 
chorvedžių ir vargonininkų 
kursuose Kauno valstybinėje 
muzikos mokykloje, vadovau
jant prof. J. Naujaliui.

Susidomėjęs jaunuolio su
gebėjimais, profesorius ragino 
jį nuo rudens stoti į Muzikos 
mokyklą, žadėdamas net sti
pendiją... „Mano muzikinis 
auklėjimas anksčiau vyko mė
gėjiška tėkme, tik dalyvaujant 
atskiruose choro ar orkestro 
rateliuose... Supratau savo dile- 
tantiškumo vertę ir pasižadėjau 
sau tęsti mokslus Kaune, tapti 
muziku - profesionalu”, - taip 
vėliau rašė pats K. Griauzdė.

Atlikdamas to meto karinę 
prievolę, jis tęsė studijas Kauno 
Valstybinės muzikos mokyklos 
vargonų skyriuje. Muzikas A. 
Račiūnas, taip pat studijavęs 
toje mokykloje, vėliau prisimin
davo: „...Ateina kareivėlis (K. 
Griauzdė) į harmonijos pamo
kas, kojas įkišęs į purvabri- 
džius... Duoda jam spręsti už
davinius, o jis žibt žibt ir iš
sprendžia. O mes, ponaičiai, 
gražiai apsirėdę - nespėjam...”

Po karinės prievolės K. 
Griauzdė vadovavo Kauno Karo 
mokyklos kariūnų vyrų chorui, 
buvo mokyklos lektoriumi.

Klemensas Griauzdė.

Dėstydamas dainavimą, pa
rašė naujus ir įdomius savo 
chorinius kūrinius: „Pasvars- 
cyk antela” (1929), „Kas alų 
arielkėlę” (1929), „Sutems tamsi 
naktužėlė” (1929), „Jojau dieną” 
(1935), „Vyšnios žydi” (1935), 
„Alutis” (1936), „Treji gaideliai 
giedojo” (1935), „Mano žirgas” 
(1935).

Per dvylika metų, ištarnautų 
Kauno Karo mokykloje, K. 
Griauzdė su kariūnų choru su
rengė apie 100 koncertų, daly
vavo tautinėse šventėse, Kauno 
Valstybiniame teatre, radio
fone, Dainų šventėse ir t.t.

Tuo laiku svarbiausias pasie
kimas buvo moksleivių chorų 
konkurse laimėta pirmoji vieta.

Siekdamas vis daugiau 
mokslo, K. Griauzdė laisvu 
klausytoju studijavo Vytauto 
Didžiojo universiteto Teisės fa
kultete ir Istorijos-Filologįjos 
fakultete. Vis augant ir to- 
bulėj ant Lietuvos muzikiniam 
gyvenimui, K. Griauzdės ir 
kitų muzikų iniciatyva, buvo 
sukurta Lietuvos Muzikų pro- 
gresistų draugija. Jie ruošė 
paskaitas, koncertus, rašė re
cenzijas, leido laikraštį Mu
zikos barai, steigė naujus cho
rus, rūpinosi šiuolaikine muzi
ka. K. Griauzdės straipsniuose 
atsispindi tų laikų Kauno mu
zikinio gyvenimo įvykiai, kom
pozitorių sukakčių minėjimai, 
vietinių ir gastroliuojančių mu
zikantų koncertų analizė, dai
nų švenčių problemos, chorinio 
dainavimo Lietuvoje eiga, mu
zikinio švietimo reikalai.

K. Griauzdė 1936 m. išleido 
savo knygą Kompozitoriai ir jų 
kūriniai ir kitus muzikos teori
jos darbus: Muzikos teorija, 
Dainuojam, Muzikos dėstymas 
bendrojo lavinimo mokyklose, 
Visuotinis muzikos istorijos kur
sas. Su savo vadovaujamu Jau
nosios Lietuvos mišriu choru ir 
orkestrėliu (16 asmenų) 1934- 
1936 m. rengė koncertus moks
leivijai ir populiarino S. Šim
kaus, J. Strolios, K. V. Ba
naičio, N. Petrausko, J. Tal
lat-Kelpšos, V. Jakubėno, J. 
Gruodžio, Č. Sasnausko, T. 
Brazio ir savo kūrinius.

Jo kūrybiniam brendimui 
daug prisidėjo J. Gruodžio pa
tarimai tęsti studijas Kauno 
Valstybinėj konservatorįjoj. 
Gruodis sakydavo: „...Broliuk, 
jei nori suvokti bei atspėti lie
tuvišką harmoniją, išklausyk 
dainuojant liaudį, pajusk nuo
taikos visumą ir išreišk ją savo 
kūrinyje taip, kaip pajusi savo 
sieloje...”

Sukūrė K. Griauzdė „Čigonų 
lopšines”, dainas „Valio”, „Dar 
vieną taurę”, „Vėjai”, „Malda” 
„Savanoriai”, ir kt. Kūrė jis ir 
kompozicijų Kaimo vaikų teat
rui: „Ali Baba”, „Dėdės Tomo 
trobelė”, „Pelenė”. Muzikinė 
pjesė „Piemenaitės sapnas”, ku
riai jis sukūrė muziką ir pats 
dirigavo, Kauno Jaunojo žiūro

vo teatre sėkmingai buvo suvai
dinta net 25 kartus.

1945 m. netikėtai Klemensas 
Griauzdė buvo perkeltas į Klai
pėdą. „Kaunas išlydėjo jį su 
grauduliu, - rašė Remigįjus 
Songaila, - taip mylimą mu
ziką, puikų pedagogą, publi
cistą. Čia jis sukūręs bran
džiausius kūrinius teatrams, 
orkestrams, chorams, solistams 
ir instrumentalistams”.

Klaipėdoje jis rado griu
vėsius, tačiau su didele energi
ja vėl kūrė viską iš naujo. Gaila 
buvo jam palikti Kauną, kur 
ypač buvo prisirišęs prie savo 
mokytojo N. Bernatonio, ne tik 
gero pedagogo, bet ir jautraus, 
nuoširdaus žmogaus. Klaipė
doje pagaliau šiaip taip apsi
pratęs, statė vėl naujus veika
lus, pradėjęs su J. Švedo „Eglė 
žalčių karalienė”, vėliau ir ki
tais. ,!

Rusų okupacijos metais teat
ras buvo draskomas į visas pu>- 
sės. Nemalonumų teko patirti 
ir idealistui K. Griauzdei, pri
lašant jam „buržuazinius nuo
pelnus”, reikalaujant veikalus 
statyti ir rusų kalba. 1956 m. 
Klaipėdos teatro dešimtmečio 
paminėjime buvo jaučiamas K. 
Griauzdės ignoravimas, kurį jis 
pats pavadino „Įžūlia falsifika
cija”...

Pagaliau su šeima - žmona 
mokytoja Jadvyga Platušaite ir 
dviem dukrelėm, K. Griauzdė 
buvo perkeltas į Lietuvos Vals
tybinę konservatoriją Vilniuje, 
vyriausio dėstytojo pareigoms. 
Čia jis praleido 29 metus. Ati
davęs didelę savo gyvenimo 
dalį muzikinio teatro kūrimui, 
jautėsi kiek nusivylęs, kad jam 
dar vis primenama jo tarnystė 
„buržuazinei valdžiai”.

Per tuos ilgus 29 Vilniuje me
tus jis išgyveno ir asjnenines 
netektis. Sunkios ligos pa
kirsta mirė mylima žmona Jad
vyga. palikusi dvi mažas duk
reles. Po metų mirė ir Griauz
dės motina, Ona Griauzdienė.

Vilniuje K. Griauzdė įsikūrė 
Požėlos gatvėje. Dėstė Vilniaus 
Valstybinėje konservatorijoje 
muzikos teoriją ir kompoziciją. 
Darbas buvo atsakingas ir sun
kus, ypač prisidėjus namų 
ruošai, nes mergaitės buvo dar 
labai jaunos. Šeimai išlaikyti 
neužteko to, ką jis uždirbo kon
servatorijoje. Teko ieškoti pa
pildomo darbo. Jį rado Kaime 
su Politechnikos instituto stu
dentų choru. Turėjo derinti 
laiką su dėstymu Vilniuje. 
Mylėdamas jaunimą, dirbo la
bai nuoširdžiai, užmiršdamas 
save. Jo chorai atlikdavo net 
kantatinio - oratorinio plano 
kūrinius.

Po nelengvų kovų su Mask
vos centrine valdžia, K. 
Griauzdė su P. Sližiu, žymiu 
lietuvių choro dirigentu, ilga
mečiu Vilniaus universiteto 
akademinio .choro vadovu, pa

ruošė trįjų Pabaltijo šalių stu
dentų dainų šventę. 1956 m. va
sarą į Tartu Toomo slėnį su
sirinko apie 2,000 dainininkų. 
K. Griauzdė su P. Sližiu vado
vavo šiai šventei. Tai buvo stu
dentiškų dainų švenčių pra
džia, vėliau vykusių „Gau- 
deamus" pavadinimu. Tada 
pirmą kartą buvo sugiedotas 
„Gaudeamus” - studentų him
nas, kuris giedamas ir dabar. 
K. Griauzdės pastangomis Vil
niaus inžinerinio statybos in
stitute buvo įkurtas žymusis 
akademinis „Gabįjos” choras, 
pelnęs pavyzdinio kolektyvo 
vardą (1969).

Per tą daugelį metų koncer
tai, dainų šventės, išvykos į 
užsienį, įrašai Lietuvos radijuje 
ir televizijoje, ypač „Gabįjos" 
kamerinės grupės koncertai 
įvairiuose Lietuvos rąjonuose, 
išsėmė K. Griauzdės jėgas, 
tačiau jis bandė nepasiduoti. 
Kai pasigirdo kalbos, kad maes
tro K. Griauzdė gal žada išei
ti, choristai pareiškė: „...išeis 
mūsų maestro, nebedainuosime 
ir mes!”

1975 m. gegužės 31 d. Vil
niaus filharmonįjos salėje su
rengto iškilmingo koncerto me
tu maestro K. Griauzdė tarsi 
apvainikavo ir savo paties il
gametę, daugiau nei 50 metų 
besitęsiančią, dirigento veiklos 
sukaktį. Matyt likimo buvo

Birželio 23 diena, 
ketvirtadienis, Šiauliai, Šiaulių 
universiteto centriniai rūmai 

(Vilnius g. 88), 
Baltoji salė, 11 vai.

PENKIOLIKA 
NEPRIKLAUSOMYBĖS METŲ - 

KAS TOLIAU?

Moderuoja Gintautas Mažeikis

Respublikos prezidento Valdo 
Adamkaus sveikinimo žodis.

Šiaulių universiteto rektoriaus 
Vinco Lauručio sveikinimas.

Pranešimai:

Leonidas Donskis - Gyvenimas 
fragmentais

Antanas Kulakauskas - Apie 
neaiškią dabartį ir nežinomą ateitį

Pietūs 13 - 14:30 vai.

Popietės pranešimai:

Rasa Ališauskienė - Lietuvos vi
suomenė: vertybių ir nuostatų kai
ta

Gitanas Nausėda - Lietuvos eko
nomika: raidos perspektyvos

Arūnas Peškaitis - Mūsų vals
tybė: kas toliau?

Vakaro programa Šiauliuose:

Šiaulių dailės galerijos programa
17-20 vai. (Vilniaus g. 245)

20 vai. norintys keliauja į 
Anykščius, nenorintys lieka links
mintis Šiauliuose.

Birželio 24 diena, penktadienis, 
Anykščiai, poilsio namai 

„Šilelis" (Vilniaus g. 80), 10 vai.

IDĖJOS, KŪRUSIOS LIETUVĄ

Moderuoja Egidijus 
Aleksandravičius

Pranešimai:

Darius Kuolys - Mūsų laisva Res
publika

Liūtas Mockūnas - Idėjos, palai
kiusios išeivįją

Saulius Žukas - Ar tikėti lietu
vių literatūra: postkolonįjinis po
žiūris

Pietūs 13-15 vai.

UAU SLAVAI SUKYLA”

Moderuoja Kazys Almenas 

letata, jog 70-ojo gimtadienio 
išvakarėse diriguotas koncertas 
buvo vienas paskutinių jo gyve
nime...

Knygoje randame kruopščių 
muziko RemigįjauB Songailos 
rankų surinktus K. Griauzdės 
mokslo darbus, straipsnius, 
kūrinius, prisiminimus, jo pa
ties ir jam rašytus laiškus. 
Tuose laiškuose ir prisimini
muose atsispindi ne tik K. 
Griauzdės šviesi asmenybė, bet 
ir jo kasdieniniai rūpesčiai, 
išgyvenimai, ypač didelė meilė 
jaunimui.

Po sunkių išbandymų, sukrė
timų ir artimųjų netekties K. 
Griauzdė išliko tiesus, nepa-

Knygos autorius R. Songaila.

Santaros-Šviesos 
konferencijos programa

Pranešimai:

Viktor Cemisuk - Permainos 
Ukrainoje

Svetlana Naumova - Kas laukia 
Baltarusįjos?

Vytautas Žalys - Karaliaučius - 
tarp Europos ir Rusįjos

Vakarienė 18-19 vai.

Vakaro programa:

Rolandas Rastauskas ir Arkadįj 
Gotesman - Improvizacija
Vytautas V. Landsbergis - Kai

miečių mantros
Kino studįja „A Propos* - Išeivijos 

rašytojų portretai
Filmuota Santaros medžiaga iš 

JAV

Birželio 25 diena, šeštadienis, 
Anykščiai, 10 vai.

DIAGNOZĖ: LIETUVIS

Moderuoja Saulius Žukas

Pranešimai:

Nerija Putinaitė - Lietuviška ta
patybė

Arūnas Sverdiolas - Lėkštutėlė 
lėkštelė
Eugenijus Laurinaitis - Apie mū

sų sielos sveikatą

Pietūs 13-15 vai.

FILOSOFUOS PABAIGA - 
FILOSOFUOS PRADŽIA

Moderuoja Arūnas Sverdiolas

Pranešimai:

Algis Mickūnas - Paskutinis in
terpretatorius

Arvydas Šliogeris - Filosofijos li
kimas

Audronė Žukauskaitė - Metamor
fozės: filosofija ir gyvūniškumas

Vakaro programa:

Iškyla Anykščių siauruku ir va
karienė prie laužo 18-20:30 vai. 
„Rokfeleriai*: Gintaras Grąjauskas, 
Vilius Antcheris, Kęstas Bublys 
21-24 vai.

Birželio 26 diena, sekmadienis, 
Anykščiai, 10 vaL

LIETUVA ŽVILGSNIU IŠ
BRIUSELIO

Moderuoja Andrius Navickas 

laužiamas patriotas, tikintis 
šviesesne Lietuvos ateitim.

Nepagydoma liga sutrumpino 
šio nuostabaus žmogaus ir me
nininko gyvenimą. Jis mirė 
1983 m. gegužės 31 dieną.

„:..Mano gyvenimo simfonija 
baigta... „ — buvo paskutiniai jo 
žodžiai.

Apie knygos autorių 
Remigijų Songailų

Knygos Klemensas Griauzdė auto
rius muzikas Remigįjus Songaila 
gimė 1949 m. spalio 27 d. Vilniuje. 
Jau vaikystėje Remigįjus, kaip ir jo 
aprašytasis K. Griauzdė, labai do
mėjosi muzika. Baigė visas muzi
kos studijas, kurį laiką dirbo B. 
Dvariono muzikos mokykloje choro 
dirigavimo skyriaus vedėju, kon
certmeisteriu Lietuvos valstybinėje 
konservatorijoje. 1974 m. išvyko 
dirbti į Lietuvos valst. konservato
rijos Klaipėdos fakultetus, kur cho
ro dirigavimo katedroje dėstė choro 
dirigavimo specialybę bei vadovavo 
įvairioms studentų choro studi
joms. Nuo 1986 m. R. Songaila - 
Klaipėdos muzikos centro mišriojo 
choro „Gilįja* meno vadovas ir diri
gentas. Su šiuo choru jis yra lai
mėjęs daugelį Lietuvos bei užsienio 
šalių chorų konkursų.

Nuo 2000 m. R. Songaila yra Lie
tuvos muzikos akademijos Kauno 
fakulteto choro dirigavimo kated
ros docentas, Vilniaus konservato
rijos choro dirigavimo skyriaus 
vedėjas ir Nacionalinės M. K 
Čiurlionio menų mokyklos mokyto-

Julįja Švabaitė

Pranešimai:

Laima Andrikienė
Vincas Justas Paleckis
Aloyzas Sakalas 
bei kiti Lietuvos 
europarlamentarai

Diskusijos

Pietūs 13-14:30 vai.

LIETUVOS MARGINALUOS

Moderuoja Virginijus Kinčinaitis

Pranešimai:

Jonas Ruškus - Prekybos mote
rimis aukų socialinės reintegraci
jos dilemos

Gintautas Mažeikis - Lietuvos po
litinės arenos marginalįjos antro
pologijos požiūriu

Egidįja Ramanauskaitė, Rimas 
Vaišnys - Visuomenė ir gyvenimo 
stiliai: socialinės harmonijos link.

Baigiamasis posėdis.

Atsisveikinimo popietė 17 vai.

18:30 vai. išvykimas.

Išsamesnė informacija ir 
registracija:

Linas Saldukas: 
e-paštas:
Linas Saldukas@fc.vdu.lt 
tel.: 868222501

NB: birželio 23 dieną, 7:30 vai., iš 
Vilniaus Katedros aikštės į Šiau
lius bus galima vykti autobusu.

TURINYS

Knyga apie rašyt. Aloyzą 
Baroną.

Šiauliuose leidžiami, visoje 
Lietuvoje skaitomi. Dainos 
kviečia į Dainavą.

Lietuvių poetai nepakliuvo 
į antologijos atranką. Puota 
50-mečiui.

Leidiniai. Santaroa-Šviesos 
konferencįjos programa.

mailto:Saldukas@fc.vdu.lt

	2005-06-04-PRIEDAS-DRAUGAS 00000001
	2005-06-04-PRIEDAS-DRAUGAS 00000002
	2005-06-04-PRIEDAS-DRAUGAS 00000003
	2005-06-04-PRIEDAS-DRAUGAS 00000004

