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VYTAUTAS ŽEIMANTAS

Nacionaliniame muziejuje 
žymiam folkloristui daktarui 
Konstantui Algirdui Aleksynui 
iškilmingai buvo įteikta vals
tybinė Jono Basanavičiaus 
premija už reikšmingą 
mokslinę ir visuomeninę veiklą 
etninės kultūros srityje.

Svarbiausias valstybės apdova
nojimas etninės kultūros srityje 
nuo 1993 m. skiriamas kasmet 
už reikšmingiausius paskutiniųjų 

penkerių metų Lietuvoje ir užsienyje 
gyvenančių lietuvių darbus, susiju
sius su etninės kultūros tradicijų plė
tojimu, puoselėjimu, ugdymu ir tyri
nėjimu, taip pat už kūrybinę ir moks
linę veiklą etninės kultūros srityje.

Valstybinės Jono Basanavičiaus 
premijos įteikimo iškilmėse Naciona
liniame muziejuje dalyvavo Vyriausy
bės, Seimo oficialūs asmenys, etninės 
kultūros žinovai, Kultūros ir meno 
tarybos nariai, kultūros institucijų 
vadovai, įvairių folkloro kolektyvų 
dalyviai, žurnalistai.

Iškilmingą renginį pradėjo Lietu
vos nacionalinio muziejaus direktorė 
Birutė Kulnytė. Premiją įteikė Kultū
ros ministras Jonas Jučas.

Jono Basanavičiaus premija* šis 
svariausias valstybinis apdovanoji
mas už etninės kultūros veiklą tautos 
patriarcho gimimo dieną, jo įkurtame 
Nacionaliniame muziejuje jau buvo 
įteiktas dvidešimt dviems laurea
tams. Premiją įteikė kultūros ministras Jonas Jučas. Vytauto Žeimanto nuotr.

Dvidešimt trečias

Dr. Konstantas Algirdas Aleksynas buvo dvi
dešimt trečias.

Jis gimė 1936 m. sausio 10 d. Ingavangyje, 
Prienų rajone. 1959 metais baigė Vilniaus univer
sitetą. 1970 m. apgynė Humanitarinių mokslų fi
lologijos daktaro disertaciją. 1961-1986 m. buvo 
Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto jau
nesnysis mokslinis bendradarbis; 1986-1989 m. 
mokslinis bendradarbis; nuo 1990 m. vyresnysis 
mokslo darbuotojas; 1994-2001 m. Tautosakos ar
chyvo skyriaus vadovas; 2002-2004 m. Dainyno 
skyriaus vadovas. Per šiuos metus jis tapo žinomu 
tautosakininku, tekstologu, redaktoriumi.

Konstantas Aleksynas per keturis dešimtme
čius sudarė, rengė, redagavo daugiau kaip septy

niasdešimt tautosakos bei folkloristikos knygų. Jo 
pastangomis sugrąžinta ir pirmąkart skaitytojams 
pristatyta Simono Daukanto, Antano Baranaus
ko, Mečislovo Davainio-Silvestraičio, Viliaus Kal
vaičio, Mato Slančiausko, Jurgio Dovydaičio ir ki
tų kultūros veikėjų užfiksuota tautos tradicinė 
kultūra.
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Nuo pat XX a. šeštojo dešimtmečio, dar būda
mas studentas, jis pradėjo ekspedicijų maratoną. 
Vien liaudies dainų surinkta apie 3,800, aptikta 
žmonių, mokančių po 300-400 dainų, galinčių pa
sakyti 300 patarlių bei priežodžių.
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K. Aleksynas taip pat rūpinosi, kad tautosa
kos baruose daug nuveikusių žmonių sukaupta 
medžiaga patektų Lietuvių tautosakos rankraš
tyno globon. Šitaip buvo išsaugotas gausus folklo
risto Zenono Slaviūno asmeninis archyvas.

K. Aleksynas peržiūrėjo ir parengė perduoti 
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutui, ilgus 
dešimtmečius kauptą tautosakos rinkėjo Jurgio 
Dovydaičio rankraštinį, fonografinj ir fototekinį 
palikimą.

Dideli ir svarbūs K. Aleksyno nuopelnai iške
liant pokario rezistencinės tautosakos išliekamąją 
vertę. K. Aleksyno įnašas į tradicijų išsaugojimą ir 
stiprinimą — reikšmingas visai Lietuvos kultūrai.

Laureatas pagrindė Lietuvių liaudies dainyno 
kalbinio redagavimo principus, vienas jo bei leidi
nio Tautosakos darbai redaktorių. Jis yra projekto 
RaSa - (Lietuvių dvasinės kultūros RAiškos: 
etnologijos, kalbos ir istorijos šaltinių elektroninis 
SĄvadas), rengto bendradarbiaujant Lietuvių lite
ratūros ir tautosakos institutui, Lietuvių kalbos 
institutui, Lietuvos istorijos institutui ir Matema
tikos ir informatikos institutui, dalyvis.

Signatarų namuose

Signatarų namuose, J. Basanavičiaus kamba
ryje, premijos įteikimo išvakarėse surengtame su
sitikime su daktaru K. A., Aleksynu dalyvavo ir
ankstesnių metų laureatai.

Kultūrologe ir kraštotyrininkė Irena Seliukai- 
tė prisiminė, kad, atgavus nepriklausomybę, do
mėjimasis kraštotyra, netekęs draudimo romanti
kos, blėso, tačiau ji tiki, kad globalizacijos grėsmė 
vėl sustiprins tautos savigyną.

Profesorius Libertas Klimka, turėdamas gal
voje didėjančią emigraciją ir lietuviškų mokyklų 
kitose šalyse steigimą, liūdnai juokavo, kad pir
miausia reikėjo stiprią valstybę sukurti ir tik tada 
kolonijas visame pasaulyje steigti. Mokslo istori
kas ir etnologas pabrėžė ne tik akademinių darbų, 
bet ir etninės kultūros sklaidos svarbą, kad nepa- 
mirštume, jog nacionalinės valstybės prasmė - 
tautos gyvasties išlaikymas.

Profesorius Antanas Tyla prisipažino, kad 
jam apmaudu: senąją valstybę sugriovė kiti, spau
dą uždraudė kiti, atkurti valstybę trukdė kiti, o 
dabar — globalizacijos apologetika ir patys eina

Kraštiečiai laureatą pasveikino, įteikdami gardų kaimišką sūrį.

me nacionalinio paveldo, valstybės niekinimo ke
liu. „Neturime lietuviško epo ir tai, ką renka Alek
synas, yra mūsų epo mozaika, - kalbėjo istorikas. 
- Iš jos galima atkurti tautos savimonę, požiūrį į 
save, kaimynus. Tai tautos šimtmečių testamen
tas ir gerai, kad yra tokių, kurie to testamento 
kaupimui paskiria savo gyvenimus. Renka tai, kas 
atstoja kitų tautų epą”.

Laureato darbai

Jų yra daug. Ypač pažymėtini yra folkloristo 
didieji darbai - iki penkiolikos tomų išaugusi Jono 
Basanavičiaus tautosakos biblioteka, Lietuvių 
liaudies dainynas, partizanų ir tremtinių dainų 
rinkiniai. Paminėsiu tik, mano nuomone, svarbes
nius.

Tai studija Lietuvių liaudies dainų kalbinės 
stilistinės ypatybės (Literatūra ir kalba, 11, 1971 
m.);

Antanas Vienažindys Kaipgi gražus gražus 
(1978 m.),

Penkiolikos tomų Jono Basanavičiaus tauto
sakos biblioteka (I t. 1993 m.)

Lietuvių liaudies dainynas;
Išplėšė man laisvę brangiausią: Tremtinių 

dainos (1990 m.),
Palinko liepa šalia kelio: Partizanų dainos 

(1998 m.).
K A. Aleksynas parengė, ar prisidėjo ren

giant, šiuos tautosakos leidinius:
Biržų krašto tautosaka (1982 m.); Simonas 

Daukantas Žemaičių tautosaka, 1-2, (1983-1984 
m.); Iš gyvenimo vėlių bei velnių (1998 m.);

Viliaus Kalvaičio Prūsijos lietuvių dainos 
(1998 m.);

Signatarų namuose, J.Basanavičiaus kambaryje, premijos įteikimo išvakarėse surengtame susitikime su daktaru K. A. Aleksynu 
dalyvavo ir ankstesnių metų laureatai. Šalia sėdinčio naujausio laureato kultūrologe ir kraštotyrininkė Irena Seliukaitė, profesoriai 
Libertas Klimka ir Antanas Tyla. V', auto Žeimanto nuotr.

Lietuvių liaudies pasakos su 
dainuojamaisiais intarpais (2000 
m.);

Lietuvių literatūros enciklopedija 
(2001 m.).

Renkantis ir grąžinantis

Šių metų premijos laureatas 
Konstantas Algirdas Aleksynas, kiek 
susijaudinęs dėl tokio įvertinimo ir 
pripažinimo, pirmiausia prisiminė 
palankią darbo terpę. Jis jau ketu
riasdešimt šešti metai dirba Lietuvių 
literatūros ir tautosakos institute. 
Pasak K. A. Aleksyno, arčiausiai jo 
širdies - per tris šimtmečius sukaup
tos tautosakos grąžinimas žmonėms 
per leidinius.

Tautosakininkas prisiminė savo, 
dar Vilniaus universiteto studento, 
pirmąją ekspediciją į Dzūkiją, nuošir
džius žmones ir dar juntamą pokario 
atmosferą. Dirbdamas Lietuvių lite
ratūros ir tautosakos institute, kas
met važiuodavo į ekspedicijas. Su
rinkta 3,800 liaudies dainų, aptikta 
žmonių, mokančių po 300-400 dainų, 
galinčių pavartoti 300 patarlių.

Naujausias Jono Basanavičiaus 
premijos laureatas kupinas jėgų to
liau dirbti lietuvių kultūros labui. To 
jam nuoširdžiai linkėjo visi, atėję pa
sveikinti K. A. Aleksyną su garbiu ap
dovanojimu. □
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„Dainava” - visų Lietuvos dainų švenčių dalyvė.

Žolynai važiavo į Alytų, Merkinę, Vilnių
ANATOLIJUS LAPINSKAS

Gruodžio pirmosiomis dienomis 
Alytaus mieste, taip pat 
Merkinėje ir Vilniuje, skambėjo 
IV tarptautinio liaudies meno 
festivalio dalyvių dainos, šokiai, 
muzika. Kaip visada, svečiavosi 
muzikantai, šokėjai, dainininkai ir 
iš užsienio, šįkart — Baltarusijos, 
Slovėnijos ir Ukrainos.

G
ausi Alytaus bendruomenė lapkričio 30-ąją 
susirinko į Alytaus sporto rūmus, kur tu
rėjo puikią progą pasidžiaugti lietuviško
mis dainomis ir šokiais, taip pat pasigėrėti bal

tarusių, slovėnų ir ukrainiečių tautiniu menu. Tą 
ketvirtadienį Alytuje įvyko Ketvirtojo tarptau
tinio folkloro festivalio, pasitinkant šv. Kalėdas, 
„Atvažiuoja žolynai” didysis koncertas.

Tariau - puikią, nors reikėtų pridėti ir retą 
progą, nes tokių vakarų kaip šis, deja, Lietuvoje 
beveik jau nepamatysi. Tai buvo ne vadinamasis 

Ukrainos Žitomiro srities choreografijos centro ansamblis „Sonečko".

lietuviškas „šou”, per daugelį mylių nutolęs nuo 
bet kokio meno, bet būtent tautinio meno — jo 
autentiškosios šakos — folklorinio meno ansamb
lių, taip pat ir kompozitoriaus rankos paliestų 
liaudies melodijų koncertas. Alytaus rūmuose tą 
vakarą išvydome gražiausią tautinį lietuvių, bal
tarusių, slovėnų ir ukrainiečių meną, pateikiamą 
su pagarba tautinei kultūrai, dėmesiu susirinku
siems žiūrovams, atsakingu požiūriu į atliekamų 
kūrinių dvasią ir kokybę.

Atvažiuoja žolynai

Atvažiuoja žolynai, 
Atvažiuoja mūs broliai, 
Atvažiuoja žalžolynai, slauna giminėlė.

Ši kalėdinė daina tapo kiekvieno „Žolynų” 
festivalio pasitinkant šv. Kalėdas koncerto „viziti
niu” kūriniu. „Atvažiuoja žolynai” - tai šventė, 
surengta jau papuošus Kalėdų eglutę, tačiau dar 
nepanirus į Advento rimtį.

Šį momentą, tarsi Advento dainose minimą 
žvirblelį, sakalėlį ar elnelį, laiku pagavo koncerto 
organizatorius - vienas geriausių Lietuvos tauti
nio meno ansamblių - Alytaus „Dainava”, vado
vaujamas Danutės Plytnikienės.

Po šio koncerto klausytojų širdyse liko gėrio ir 
tautinio pasididžiavimo jausmas. Prisipažinkime, 

kad tokių jausmų koncertuose 
patiriame vis rečiau. Beje, Aly
taus sporto rūmai, taip pat ir ki
tos koncertų salės, buvo pilnu
tėlės. Tai parodo išsiilgtą tauti
nio meno poreikį.

Šiųmečiai svečiai

Iš netolimo nuo Alytaus 
Gardino į „Žolynų” festivalį vi
sada atvažiuoja baltarusių tau
tinės muzikos kolektyvas. Šį 
kartą tai buvo Gardino filhar
monijos instrumentinis ansam
blis „Medium”. Jo istorija sie
kia vos kelerius metus. Iš pra
džių jame grojo studentai, vė
liau tapę profesionaliais meni
ninkais. Ansamblyje tradiciniai 

tautiniai instrumentai - bajanas, kontrabosas, 
dombra, balalaika.

Ansamblis dalyvavo tarptautiniuose kon
kursuose, Lenkijoje akordeono muzikos festivalyje 
laimėjo laureato vardą. Kartu su ansambliu dai
nuoja du dainininkai. „Medium” repertuare - pa
prasta ir nuoširdi liaudiška muzika, atliekama tik
rai profesionaliai ir įtikinamai.

Tamburaškų (regione žinomas ir „tamburi- 
cų” pavadinimas) orchestras iš pačiame Slovėnijos 
centre esančio Šmartno (visas pavadinimas - 
Šmartno pri Litiji) miestelio grojo tradicinę slovė
nų muziką - panašią į italų ar vokiečių (abi šios 
šalys - visai netoli) liaudies melodijas. Tamburaš- 
ka labiausiai paplitęs šiame regione styginis liau
dies muzikos instrumentas, panašus į rusišką ba
lalaiką, ukrainietišką bandūrą ar itališką mando
liną. Instrumento pavadinimą, aišku ir patį ins
trumentą, atnešė turkai, pirmą kartą Balkanuose 
pasirodę XIV amžiuje. Grojimo tamburaška me
nas perduodamas iš kartos į kartą. Kiekvienas 
kaimas turėdavo savo muzikantus, kurie šiuo ins
trumentu grodavo visose šventėse. Tamburaškų 
orkestrai pradėjo kurtis dar XIX amžiaus pirmo
joje pusėje.

Kartu su muzikantais festivalyje pasirodė ir 
šokėjų grupė. Jų šokamos polkos ir valsai buvo ne
skubūs, tačiau vidinės energijos, matomai, ir vy
rai, ir moterys turėjo su kaupu.

Dar vienas svečias - Žitomiro, Ukrainos vaka
rinės dalies srities, choreografijos meno centro 
vaikų ir jaunimo šokių ansamblis „Sonečko” (lie
tuviškai - „Saulutė”). Tai jau 30 metų veikiantis, 
aukščiausio meninio lygio ansamblis. Žitomiro 
miestas Ukrainoje kartais vadinamas choreografi
jos meno sostine. Neabejotinai prie šio įvardijimo 
prisidėjo ir „Sonečko” ansamblis.

Tai kolektyvas, sugebantis ukrainiečių liau
dies šokių ir muzikos pagrindu sukurti nepamirš
tamą reginį, kupiną svaiginančių triukų ir efektų. 
Visame choreografijos centre šoka apie 300 vaikų 
ir jaunuolių. Koncertinėje grupėje dalyvauja apie 
40 šokėjų, kurie pasikeisdami stulbina publiką sa
vo tiesiog nepakartojamu menu.

„Sonečko” yra aplankęs daugelį užsienio ša
lių, ir visur sulaukęs gausių ovacijų, prizų, lau
reatų vardų. Tiesiog stebėtina, kad Ukrainoje, ro
dos, paskendusioje vidinėse politinėse ir ekono-
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Žolynai...
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nėse problemose, žaižaruoja toks pui
kus tautinio meno aukuras. Visa 
programa, beje, nuspalvinta ryškia 
patriotizmo gaida, skamba šūkiai 
„Slava Ukraine” („Šlovė Ukrainai”), 
scenoje plevėsuoja valstybinė vėlia
va...

Koncertai miestiečiams, 
studentams ir net... kaliniams

,.Atvažiuoja žolynai” festivalio 
koncertai vyko ne tik Alytuje. Sve
čiai, pasiskirstę į kelias grupes, jau 
pirmąją festivalio dieną (lapkričio 30 
d.) greta didžiojo koncerto Sporto rū
muose, suspėjo parodyti savo prog
ramą ypatingoje vietoje - Alytaus 
griežtojo režimo pataisos darbų kolo
nijoje. Kaip tik prieš Kalėdas nuteis
tiesiems yra suteikiama šviesesnio 
gyvenimo viltis, jiems parodomi gy
venimo grožio vaizdai. Šis koncertas 
susilaukė ypač didelio pasisekimo.

Antrąją festivalio dieną koncer
tai buvo surengti Alytaus kolegijos 
studentams ir dėstytojams, Merkinės 
laisvalaikio ir pramogų centre (čia 
kartu pasirodė ir Merkinės jaunimo 
etnokultūros klubo „Kukumbalis” 
meno mėgėjai), taip pat Alytaus 
bendrovėje „Alkesta”.

Gruodžio 2 dieną visi svečiai kar
tu su festivalio šeimininkais - Aly
taus „Dainavos” ansambliu atvyko į 
Vilnių, Vilniaus kultūros, pramogų ir 
sporto rūmus. Šis koncertas buvo su
manytas, kaip Vilniaus, Šnipiškių, 
Šeškinės, Verkių ir Žirmūnų seniūni
jų bendruomenių kalėdinis renginys. 
Tai puiki iniciatyva, suteikusi daug 
džiaugsmo šių seniūnijų, o ir viso Vil
niaus gyventojams. Čia prie festivalio 
dalyvių prisidėjo ir Žirmūnų seniūni
jos liaudies kolektyvas „Žosmė”, va
dovaujamas Danutės Aleksandravi
čienės.

„Dainava” dainuoja, šoka, 
garsina Lietuvą

Visi festivalio renginiai, jo orga
nizaciniai rūpesčiai teko „Dainavos” 
ansambliui ir jo nariui - festivalio 
direktoriui Romualdui Ambroževi-

Šoka Ukrainos merginos.

čiui. Tačiau šių pajėgų, o tiksliau ta
riant, labai menkų ansamblio finan
sinių resursų, anaiptol neužteko vi
soms festivalio „skylėms” uždengti. 
Teko kreiptis į Alytaus miesto val
džią, dešimtis rėmėjų - „Achemos 
grupę”, „Rytų skirstomuosius tink
lus”, įvairias statybos bendroves.

Kas ta stebuklingoji „Dainava”, 
iš kur jos vadovai ir nariai semiasi įk
vėpimo ir stiprybės organizuoti to
kius didelius renginius? Apie tai ge
riausiai gali pasakyti ilgametė an
samblio vadovė, vadovaujanti an
sambliui nuo pat pirmųjų jo žings
nių, — Danutė Plytnikienė.

Senuoju jotvingių žemės vardu 
užpernai pasivadinęs Alytaus ansam
blis už metų kitų švęs veiklos 30-me- 
tį. Pradžioje tai buvo garsaus tuo me
tu Alytaus namų statybos kombina
to kolektyvas, vėliau naujosios eko
nomikos vėjams išbarsčius įmonę, 
ansambliui teko pąjusti organizaci
nio neapibrėžtumo bangą. Dabar an

samblis turi liaudies meno studijos 
statusą, kurią iš dalies finansuoja 
miesto savivaldybė.

Vadovės teigimu, ansambliečiai - 
žmonės fanatikai, įtikėję liaudies 
meno grožiu ir galia. Daugelis choris
tų dainuoja beveik 30 metų. Yra ir 
šokėjų veteranų grupė, šokanti taip 
pat ne vieną dešimtmetį, taip pat net 
keturios įvairaus amžiaus jaunimo 
šokėjų grupės. Taigi, šoka ir tėvai, ir 
vaikai, suskaičiavus visus, jų bus vi
sas šimtas. Pridėjus muzikantus ir 
choristus, ansamblyje iš viso susida
rys 150 liaudies meno mylėtojų ir 
propaguotojų. Galima sakyti, kad 
liaudies meno grožio puoselėjimo 
darbas ansamblyje pereina iš kartos į 
kartą.

Meno vadovė pripažįsta, kad, 
apskritai, Alytuje netrūksta būties ir 
buities problemų, dauguma žmonių 
čia gyvena anaiptol ne pasiturinčiai. 
Vis dėlto, niekada nekilo minčių iš
sisklaidyti, nes ansamblis kaip tik ir 

tapo gyvenimo užuovėja keliems šim
tams alytiškių. „Kai būname kartu, 
ir gyvenimas atrodo gražesnis”, - sa
ko D. Plytnikienė.

Viena iš ansamblio patrauklumo 
sąlygų ir anais laikais, ir dabar, yra 
užsienio kelionės. Užsienio šalių są
rašas, kur ansamblis koncertavo (bū
tent koncertavo, o ne turistavo), yra 
imponuojantis. Vien Jungtinėse 
Amerikos Valstijose - Tennessee val
stijos „Dollywood” pramogų parke 
rengiamuose „Nation” folkloro festi
valiuose ansamblis pabuvojo 7 kartus 
- keliskart Prancūzijoje, Kanadoje, 
taip pat Egipte, Azijos tolybėje - Ma
laizijoje. Europos šalis sunku būtų ir 
suskaičiuoti.

Kaip atsiranda tos kelionės? 
„Priklausome tarptautinei folkloro 
organizacijai CIOFF (Intemational 
Council of Organizations for Folklore 
Festivals and Folk Art), - aiškina D. 
Plytnikienė, - mokame mokestį ir 

Nukelta į 8 psl.

Slovėnų šokėjai „Žolynų festivalyje".
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Į vaikystės šalį
ALDONA ŽEMAITYTĖ

Oželių vienkiemis netoli Šuns
kų, trikampyje tarp Marijam
polės, Vilkaviškio ir Pilviškių, 
- kaip reta, vaizdinga Suvalkijos, 

tiksliau - Kapsų krašto, vietovė. Per 
sodybos pievas teka Zvirgždės upelis, 
turintis intaką Žvirgžduką ir įte
kantis į žymiausią Suvalkijos upę Še
šupę. Netoliese - pelkėjantis Oželių 
ežeras. Šiandien vienkiemyje viešpa
tauja tyla, o prieš Antrąjį pasaulinį 
karą čia virė gyvenimas: vienkiemis 
priklausė turtingų ūkininkų Stankū
nų šeimai. Per karą šeima buvo iš
blaškyta į Rytus (tremtį) ir Vakarus 
(irgi savotišką tremtį), bet Žvirgžde 
dailininkės Magdalenos Birutės 
Stankūnaitės - Stankūnienės kūrybi
niame gyvenime suvaidino svarbų 
vaidmenį.

Pasak rašytojo A. de Sent-Egziu
peri, kiekvienas ateiname iš savo vai
kystės. Magdutė su savo kūryba atėjo 
iš Oželių pievų, galingų medžių guo
tų, iš Žvirgždės gurgėjimo atmintyje 
ir vaizduotėje, ir pamažu tapo tuo, 
kuo šiandien didžiuojasi jos kraštie
čiai. Magdalena B. Stankūnienė, gra
fikė, tapytoja, akvarelės, batikos me
nų meistrė, gyvena Čikagoje, bet Lie
tuvoje žinoma ne tik kaip menininkė, 
bet ir kaip labdarė, nes daug savo 
darbų padovanojo Lietuvos muzie
jams (Vilkaviškio krašto muziejui, 
Rietavo kunigaikščių Oginskių kul
tūros muziejui, Rokiškio, Molėtų, 
Skuodo, Plungės, K. Naumiesčio ir 
kitiems). Jos kūriniai puošia kai ku
rias Lietuvos ligonines, mokyklas, 
bibliotekas, o pernai Marijampolėje 
atidaryta M. B. Stankūnienės vardo 
dailės galerija. Taigi, ištisi dešimtme
čiai skiria guvią, pasiruošusią vi
siems padėti, mergaitę Magdutę iš 
Oželių vienkiemio ir dailininkę Mag
daleną, iš kitų menininkų išsiskirian
čią savitu kūrybiniu braižu. Dailinin
kė sako, kad Oželiuose praėjo laimin
giausios jos gyvenimo dienos, kai ją 
supo mylintys tėvai, seserys ir brolis.

Pažvelkime į šiandienos Oželių 
vienkiemį. Iš didelio, gražiai 
sutvarkyto, panašaus į dvarelį 
ūkio teliko gyvenamasis namas 

(„stuba”) ir klėtis, liaudiškais orna
mentais išpuoštomis durimis, preten
duojanti tapti liaudies architektūros 
paminklu. Prieš keletą metų ant 
pievos dar gulėjo kluono stogas, bet 
laikas yra negailestingas: namai su
nyksta ten, kur negyvena žmonės. O 
žmonės iš šių namų išsikraustė, kai 
Magdalenos brolis Jonas Vytautas, 
irgi gyvenantis JAV atgavo nuosavy
bės į sodybą teises. Prieš keletą metų 
jis dar svajojo atkurti sodybą, kuri 
žmonėse atgaivintų buvusį savo gro
žį, gyvastingumą ir tvarkingumą. Bet 
savininkui pristigo sveikatos, jau ne
be jauna jo sesuo Magdalena irgi ne
turi nei energijos, nei tiek lėšų, kad 
imtųsi didelio remonto reikalaujan
čios sodybos atkūrimo. Sniegas, saulė 
ir vėjai sunaikins ir erdvų namą su 
„salkomis”, kurios savo aukščiu vei
kiau primena antrą namo aukštą, ir 
etnografinį paminklą - klėtį. Jeigu 
žmogaus ranka neprisilies prie dar 
išlikusių Oželių vienkiemio pastatų, 
aplink kuriuos dabar auga kone žmo

gaus ūgio dilgėlės, iš buvusios prieš
kario didybės neliks nė ženklo.

Dailininkė Magdalena Stankū
nienė Lietuvai buvo dosni. Vien Vil
kaviškio krašto muziejaus rinki
niuose saugoma apie 7,000 jos paliki
mo vienetų (dailės kūriniai, kurių su
kaupta daugiau kaip 200, nuotrau
kos, meniški baldai, papuošalai, su
venyrai iš visų pasaulio kraštų ir t.t.). 
Muziejaus fonduose saugomi ir Jono 
Vytauto Stankūno dokumentai, Mag
dalenos sesers Salomėjos audiniai ir 
tautinės juostos, sesers Sofijos kera
mika. Magdalena Stankūnienė yra 
Vilkaviškio rajono garbės pilietė, už 
nuopelnus Lietuvos kultūrai apdova
nota Lietuvos didžiojo kunigaikščio 
Gedimino ordinu.

Ar ne metas Vilkaviškio krašto 
muziejui susirūpinti, kad talkų būdu 
būtų išravėtos dilgėlės, nupjauta žo
lė, iškapoti menkaverčiai krūmai ap
link M. B. Stankūnienės ir J. V Stan
kūno tėviškės likučius. Garbės reika
las turėtų būti ir muziejui, kurio re
montui Magdalena yra paaukojusi 50 
tūkstančių dolerių, ir Marijampolės 
dailės galerijai, gavusiai iš dosnios 
dailininkės dovanų 100 tūkstančių 
dolerių, bent jau sutvarkyti sodybos 
aplinką. Juk tai nieko nekainuotų. 
Praėjusią vasarą kraštotyrininkų 
ekspedicija, renkanti medžiagą kny
gai Pilviškių valsčius, per dilgėles ir 
kitas piktžoles net negalėjo dorai nu
fotografuoti likusių sodybos pastatų. 
Ar ne metas Marijampolės apskričiai, 
Vilkaviškio rajono savivaldybei pa
mąstyti, kaip Oželiuose, tapybiškos 
gamtos prieglobstyje, paremontavus 
pastatus, organizuoti gal dailininkų 
vasaros stovyklą, kur vyktų plenerai 
su dailininkės Magdalenos ženklu 
(juk ne tiek jau daug kainuotų sure
montuoti trobą ir klėtį), gal kaimo tu
rizmo punktą ar kitą visuomenei 
naudingą objektą. Dabar tokioms ini
ciatyvoms kuriasi vietinės grupės, 
kurių laukia Europos Sąjungos struk
tūrinių fondų pinigai pagal kaimo 
plėtros programą. Tikriausiai brolis 
ir sesuo Stankūnai prisidėtų prie so
dybos atstatymo. Noriu tikėti, kad

Dailininkės Magdalenos B. Stankūnaitės-Stankūnienės gimtinės likučiai ir gyvenamasis namas Oželiuose netoli Šunskų.
Aloyzo Petrašiūno nuotr.

Magdalena B. Stankūnienė. A. Sutkaus nuotr.

Magdalenos B. Stankūnienės paveikslas iš ciklo „Moterų darbai".

prie Oželių vienkiemio atstatymo pri
sidėtų ir mūsų išeiviai, gyvenantys 
JAV, Kanadoje, Australijoje ar Euro
poje, kilę iš Marijampolės ir Vilkaviš
kio apskričių. Juk tėviškė, artėjant 
senatvei, darosi vis brangesnė, vis 

ryškiau sužėri spalvomis, kurios 
Aukščiausiojo mums dovanotos, tik 
pradedant ir baigiant savo žemiškąją 
kelionę. Dovanokime ir mes savo mei
lę bei širdies dosnumą gimtajam 
kraštui. O
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Vargonų ruduo - toli nuo Lietuvos
RŪTA GEDMINAITĖ

I
spanijos iškiliame istoriniame 
labirinte - Granadoje, kur dar vi
duramžiais susidūrė ir persipynė 
musulmonų - maurų ir krikščionių 

katalikų religijos, kur stūkso Siera 
Nevada snieguotos viršūnės ir ne
pakartojamoji Alhambra - pilių, gy
nybinių sienų, šventorių bei rūmų 
architektūrinis ansamblis, harmoni
zuojantis orientališkąjį ir katalikiš
kąjį pradą, šiame mieste, turtingame 
bažnyčių, vienuolynų bei istorinių 
vargonų, jau 12 kartą vyksta Tarp
tautinis vargonų festivalis, skirtas 
senajai muzikai.

Pirmąkart į šį festivalį pakviesta 
atstovė iš Lietuvos, apskritai iš Rytų 
Europos - mūsų vargonininkė Jūratė 
Landsbergytė, kartu su nuolatiniu 
savo muzikiniu kelionių partneriu - 
vokiečių fleitininku Johannes Cars- 
ten Hustedt, š. m. lapkričio 2 d. Kon
cepcijos vienuolyne atliko įvairią, se
nąją Lietuvos muziką reprezentuo
jančią programą. Šioje srityje hab. dr. 
Jūratės Trilupaitienės atliktų tyrinė
jimų ir jos parengtų leidinių (Klavy- 
rinė XVII amžiaus Lietuvos muzika, 
Vilnius, Kultūros, filosofijos ir meno 
institutas, 2004) bei kompaktinių 
plokštelių (Senoji Lietuvos muzika 
XVI-XVII a., Semplice 1998, Cantate 
Domino, XII a. Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės muzika. Semplice 
2006) dėka, šios, dar mažai mūsuose 
žinomos, dar neįsisąmonintos Lietu
vos istorinės kultūrinės erdvės pri
statymas Ispanijos publikai (radijas, 
spauda) tapo įmanomas.

Čia buvo atliktos pjesės iš senų
jų Kražių ir Sapiegų tabulatūrų (pje
sių rinkiniai), atspindinčios to meto 
Lietuvos kultūros itališkąjį stilių: 
„Fantasia” (Kražių tabulatūra), 
„Toccatta FL” (Franciscus Lilius), 
„Canson” (Kancona), taip pat viena 
retų religinio liaudiškumo stiliaus 
pavyzdžių - „Kolenda” iš „Tempore 
adventus” (Sapiegos tabulatūra) ir 
„Septyni šokiai” iš Braunsbergo ta
bulatūros. Visos jos - XVII a. kūri
niai, kurių šaknys - vargoninė im
provizacija, garsų ar jų grupių užpil
dymas harmoniniu sluoksniu ar me
lodine apdaila. Šito mokytojai Lie
tuvoje buvo italai, netgi tokie, kaip 
Franciscus Lilius, Girolamo Fres- 
cobaldi, kurio kūriniai buvo perrašo
mi (keli jų atsidūrė Sapiegų tabulatū
roje).

Granadoje skambėjo Kražių, Sa
piegų ir Braunsbergo rinkinių kūri
niai - itališki šokiai (Alia, Saltarella, 
Chorea) bei minėti instrumentiniai ir 
religiniai žanrai. Lietuviškąją specifi
ką dar stipriau atverti padėjo J. Hus
tedt skudučiais atliekamos, prita
riant vargonams, dvibalsės ir tribal
sės sutartinės. Programos įdomiau
sia staigmena tapo trys armėnų baž
nytiniai himnai, siekiantys net IV ir 
V amžius, pranokę europinę muziką 
savo senoviškumu ir artimu Grana
dai orientaliniu charakteriu, įsilie
jančių į nujaučiamą ankstyvąją gre- 
gorianikos mistiką (armėnų giesmes 
iššifravo ir atlikimui pritaikė Grigo- 
ras Danielianas).

Fleitos ir vargonų duetas jau se- 
niąi sėkmingai koncertuoja įvairiose 
Vokietijos miestuose: pvz., festivalyje

Jūratė Landsbergytė Johannes Carsten Hustedt

Klosterspiele Hirsau (2005 ir 2006 m. 
rugpjūtis), kur šiemet atliko W. A. 
Mozart skirtą programą, o pernai 
Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje 
pristatė savo dažniausiai visur atlie
kamus „Baltijos peizažus” (vokiečių 
ir Baltijos šalių ryšius atspindinti 
programa).

Jūratė Landsbergytė po Ispanijos 
savo koncertinę kelionę tęsė JAV kur 
Floridos mieste Sarasotoje grojo su 
amerikiečių varinių pučiamųjų pora 
iš „West Coast Symphony” — Todd 
Graven (trimitas) ir Laurie Penprare 

Eglė Perednytė
PALAIMINIMAI

Tegul ji sutinka žmogų - šviesų ir mylintį.
Tegul jie būna kartu - per amžius kartu.
Tegul visas pasaulis jai padeda.
Tegul sielą užlieja šviesa, ir tamsa pasitraukia.
Tegul viskas būna iš Jo - To, kuris myli ją daug labiau, negu žmonės. 
Tegul žemė jai būna dosni, o dangus tegul lieja gyvą šviesą į širdį. 

Tegul Meilė aplanko ir nepasitraukia.
Tegul Dievas pasilenkia ir apkabina.
Tegul žmonės jai būna geri.

PASLAPTIS

Nežinau, kas slepiasi jos širdies gelmėse.
Nežinau, apie ką ji svajoja, dėl ko verkia ir kas ją kamuoja.
Tegul bus paslaptis visa tai.
Tiktai Dievas tai žino. Tiktai Jis ją priglaus ir paguos.
Tegul ji prisiglaudžia prie Jo.
Tegul visa praeina - telieka tiktai Meilė.

(trombonas), su kuriais sudarytas 
ansamblis „Trio per due”.

P
askutinis koncertinis „nutū
pimas” buvo Vokietijoje: Muns- 
teryje (Westfalia), kur su sūnu
mi Vytautu Oškiniu vargonininkė 

grojo keturis bažnytinius koncertus 
(serija: „Akademische Orgelstunde”). 

Pastarosiose programose vėl do
minavo vargonų klasika: J. S. Bach, 
G. F. Hendel, W. A. Mozart ir „naujai 
atrasta” senoji Lietuvos muzika bei 
visados išliekantis, magnetizuojantis 

M. K Čiurlionis, kurio vargonų kūry
bos transkripcijų leidinys irgi jau 
šiais metais pasirodė, paruoštas auto
rės atlikėjos. M. K Čiurlionis, beje, 
daugiausia jaudino ir domino vokie
čių klausytojus (preliudai „Marios”, 
„Vakaro varpai”).

O šiomis dienomis leidykla „Bal
tijos kopija” išleido J. Landsbergytės 
knygą Bažnytinė muzika ir dvasingu
mas Lietuvoje (lietuvių ir vokiečių 
kalba), skirtą vokiečiams giliau pa
žvelgti į vieną Baltijos šalių, supažin
dinti su Lietuvos vargonų kultūra. O
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Jono Pauliaus II gyvybės kultūra
Jos svarba ir kuklios iniciatyvos pradžia

Ar popiežiaus Jono Pauliaus II 
atminimas mumyse jau pama
žu blėsta ir eina užmarštin? 
Žinoma, tokių, kaip šis popiežius re

tų asmenybių įtaka išlieka ilgą ilgą 
laiką, o kai kurių - niekad neištrina
ma iš istorijos. Nemaža istorikų pra
našauja, kad šio popiežiaus įtaka iš
liks, o jo vardas visad bus minimas is
torijoje.

Tačiau dabar mums dar tenka 
svarstyti ne apie Jono Pauliaus II iš
likimą žmonių atmintyje, bet apie jo 
palikimą. Vos prabėgus vieneriems 

metams po jo mirties, jo įpėdinis po
piežius Benediktas XVI teigė, kad Jo-
nas Paulius II yra sukaupęs „labai 
gausų palikimą, kuriuo Bažnyčia dar 
nepakankamai naudojasi (...) Jis 
mums padeda būti tikra mūsų laikų 
ir ateities Bažnyčia”.

Tarp pačių svarbiausių to paliki
mo turtų, apie kuriuos Benediktas 
XVI užsimena, yra Jono Pauliaus II 
„gyvybės kultūra”. Tai jo daugel me
tų užtrukusio šių laikų žmonijos ste
bėjimo vaisius, kurį jis atidengė en
ciklikoje Evangelium vitae (Gyvybės 
Evangelija) 1995 m. Jis rašė:

„Tokia šviesos ir šešėlių pilna si
tuacija turėtų priversti mus aiškiai 
įsisąmoninti, kad esame milžiniško, 
dramatiško gėrio ir blogio, mirties ir 
gyvybės, ‘mirties kultūros’ ir ‘gyvy
bės kultūros’ konflikto liudytojai. 
Mes ne tik susiduriame su šiuo kon
fliktu, bet esame jo 'viduje’: mes jame 
dalyvaujame ir esame neišvengiamai 
atsakingi už tai, kad apsispręstume 
besąlygiškai remti gyvybę” (n. 28).

Kristaus vietininkas priminė 
mūsų didelę atsakomybę ir dėl to 
kvietė: „Kuo įtaigiausiai kreipiuosi į 
visus Bažnyčios narius, ,'gyvybės 
tautą, stojančią už gyvybę’, kad visi 
drauge galėtume pasiūlyti mūsų 
pasauliui naujus vilties ženklus ir 
dirbtume, ugdydami teisingumo ir 
solidarumo augimą, idant įsitvirtintų 
nauja žmogaus gyvybės kultūra, skir
ta kurti autentiškos tiesos ir meilės 
civilizacijai” (n. 6).

Gyvybės kultūros kūrimas (at- 
sveriantis mirties kultūros vis didė
jantį įsigalėjimą) priklauso Jono Pau
liaus II palikimui, kuriuo mūsų pas
tangomis Kristaus Bažnyčia taptų 

(Benedikto XVI žodžiais) 
šiuolaikine ir ateities Baž
nyčia.

Nemaža žmonių ma
no, kad visu tuo popiežius 
stengėsi vien priešintis 
šiais laikais plačiai papli- 
tusiems abortams, vis la
biau plintančiai eutanazi
jai ir pan. Tiesa, tai yra 
vienas opiausių jo tikslų, 
bet nevienintelis. Pagrin
dinis tikslas, kuris taip 
aiškiai yra jo žodžiais api
brėžtas, yra „nauja žmo-
gaus gyvybės kultūra,

skirta kurti autentiškos tiesos ir Kęstutis A. Trimakas

Įspūdis apie Draugų laivelį
Gyvi, tikroviški charakteriai, tema iš 

kasdieninio suaugusių ir jau kiek senstelėjusių 
lietuvių, vyrų ir moterų, 

gyvenimo.

Kai gavau nedidelio formato, 
dailiai išleistą (Draugo spaus
tuvės) knygą, paprašiau duk
terį, kad paskaitytų. Užimta savais 

reikalais ir menine kūryba Rasa, ra
dusi laisvą valandėlę, paskaitė man 
tik vieną apysaką. Ir mudviem 
abiem tas Draugų laivelis labai pa
tiko.

Gyvi, tikroviški charakteriai, te
ma iš kasdieninio suaugusių ir jau 
kiek senstelėjusių lietuvių, vyrų ir 
moterų, gyvenimo... Truputis senti
mentų, šiek tiek žmogiškų ydų ir 
silpnybių, rambumo, apsukrumo, - 
visko tenai! Ir net per juokingas si
tuacijas - malonumus ir „nelaimes” 
(apvirtus laiveliui), apsukri „sens
telėjus panelė” sugeba išprašyt iš ne
labai dosnių „kavalierių” - po pluoš
telį dolerių - labdarai.

Poetė ir prozininkė Julija Šva- 
baitė-Gylienė, šios knygos autorė, vi
sada turėjo humoro jausmą, sugebė
jo kūryboj jį išreikšti. Tai jau buvo 
žymu jos, dar gyvenant Australijoj, 
parašytoje ir išleistoje knygoje Gab
riuko užrašai.

Dabar mums dar tenka svarstyti ne 
apie Jono Pauliaus II išlikimą žmonių 
atmintyje, bet apieJo palikimą.
meilės civilizacijai”, kuria 
būtų pasauliui pasiūlyta 
nauja viltis. Išnagrinėjus 
encikliką nesunku susida
ryti išvadą, kad Jonas Pau
lius II kviečia mus kurti to
kią kultūrą, kurioje žmo
nės labiausiai vertintų Kū
rėjo ir Atpirkėjo dovano
jamą dvigubą gyvybę - tiek 
prigimtinę (žmogaus), tiek 
žmogų sudievinančią (Die
vo vaiko). Išliekančią viltį 
žmonijai tegali teikti vien 
Dievo amžinojo gyvenimo 
užtikrinimas prieš žmo
gaus blogio sėjamą mirtį. 
Nėra kito kelio: reikia tuo
įsitikinusių žmonių, kurie 
kurtų Dievo vaikų gyvybe 

alsuojančią kultūrinę atmosferą.

Gyvybės kultūros 
iniciatyvinė grupė

Popiežiaus minimas konfliktas 
nedingo: yra aiškių požymių, 
kad jis tampa dar aštresnis. 
Tad reikia dar ryžtingesnių pastangų 

kurti gyvybės kultūrą. Niekada ne
bus per daug pastangų gyvybės kul
tūrai ugdyti ir Lietuvoje. Sulaukus 
pritarimo iš ne vieno Lietuvos hier-
archo, keli panašiai galvojantys susi
būrėme į Gyvybės kultūros iniciaty-

Tik išleistą Draugų laivelį išsa
miai, taikliai recenzavo Drauge jo re
daktorė Danutė Bindokienė, todėl 
nemanau, kad geriau už ją kas pa
rašytų. Užtat ir nebandau rašyti re
cenzijos, o tik įspūdį.

Knygos išvaizda irgi gerai nu
teikia: ją iliustravo autorės brolio 
dukra, jauna, gabi menininkė (auto
rės ir dailininkės nuotraukos - kny
gos viršelyje). Visi - keliolika ar dau
giau - apsakymai yra iš linksmo gy
venimo tikrovės, kiek paironizuojant 
už žmogiškas silpnybes: tuštybę, ap
sileidimą, tingumą, gobšumą, šykš
tumą ir t.t. Pasijuokiama - nepiktai 
— iš žmonių, o daugiau iš situacijų, - 
nepasisekimų, suklydimų. Autorė 
sako: gyvenimas yra juokingas. Se
niau per televiziją Art Linkletter sa
vo „Talk show” programoje sakyda
vo: „People are funny” (žmonės yra 
juokingi). O mūsų poetas, humoris
tas Antanas Gustaitis savo daugybe 
puikių eilėraščių išjuokė dirbtinį lie
tuvių patriotizmą, svetingumą, pasi
pūtimą, apkalbas... Ir sakydavo pats 
autorius: „pajuokiu brolius lietuvius, 

vinę grupę.
Mūsų tikslas: 1. lietuvių tautoje 

Lietuvoje ir išeivijoje skleisti Jono 
Pauliaus II gyvybės kultūros idėją ir 
dvasią; 2. bendradarbiaujant su ki
tais, įvairiose srityse ugdyti tos kul
tūros daigus (nedubliuojame jau savo 
pozicijas užėmusiųjų veiklos, pavyz
džiui, „Už gyvybę” sąjūdžio).

Norime palaikyti ryšį su kitais 
panašioje kultūrinėje ir dvasinėje 
veikloje. Grupės adresai ryšiui bei in
formacijai:

Kun. dr. Kęstutis A. Trimakas’ 
2830 Denton Ct.
VVestcheąter, IL 60154 JAV 
trimkes@earthlink.net)

Dr. Eugenijus Danilevičius 
M. Gimbutienės 6-77 
3014 Kaunas, Lietuva 
e. danilevicius@smf.vdu. lt

Prieš susibūrus į šią grupę, 
2005-2006 metais buvo išspausdinti 
šie kun. dr. Kęstučio A. Trimako lei
diniai: Gyvybės kultūra, mirties „kul
tūra" ir lietuvių tauta; Jonas Paulius 
II: gyvenimas, idėjos, veikla, Turėti 
gyvenimo apsčiai ir Kristuje gyventi 
ir kurti. Tris pastaruosius leidinius 
galima įsigyti Marijonų talkininkų 
centre, Laisvės ai. 101a, Kaunas.

lulija Švabartė-Gylienė

DRAUGŲ 
LAIVELIS

Humuntliniil apsakymai

bet juokiuosi ir pats iš savęs”...
Taigi, paskaitykite Draugų lai

velį ir pasijuoksit maloniai, laiką 
praleisit maloniau, jaukiau, negu 
per daug klausydami liūdnas žinias 
•iš gyvenimo ar žiūrėdami plokščių, 
mums svetimų vaidinimėlių...

Knygą galima įsigyti Drauge.

Alė Rūta

mailto:trimkes@earthlink.net
mailto:danilevicius@smf.vdu
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Į kontroversiškg JAV operacijg Kuboje 
— „Steppenwolf" žvilgsnis

MONIKA BONČKUTĖ

1960 m. Jungtinių Valstijų vy
riausybė suplanavo ir įgyvendino 
„Operation Pedro Pan” - rizikingą 
politinį manevrą, kurio metu tūk
stančiai kubiečių buvo atskirti nuo 
savo šeimų tam, kad pradėtų naują 
gyvenimą JAV Planas buvo pagrįstas 
humanitariniais sumetimais - iš reži
mo gniaužtų išgelbėti kuo daugiau 
Kubos gyventojų ir perkelti juos į 
JAV Tuo metu Fidel Castro režimas 
draudė vyrams nuo 15 iki 27 metų 
išvykti iš šalies. Tokio amžiaus pa
augliai bei vyrai buvo laikomi gali
mais šauktiniais ir bet kada galėjo at
sidurti armijoje.

Vėliau būta nemažai svarstymų 
bei ginčų, ar amerikiečių pakaitalas 
masiniam F. Castro valdomos Kubos 
jaunuolių šaukimui ir kitokioms 
komunistinės šalies užgaidoms buvo

Žolynai...
Atkelta iš 4 psl.

gauname visą mus dominančią infor
maciją, pvz., apie liaudies meno fes
tivalius, panašių užsienio ansamblių 
adresus ir t.t. Be to, kai nuvažiuoji į 
festivalį, susirandi draugų, ir po fes
tivalio arba mes kviečiamės, arba 
mus kviečia. Taip užsimezga pažin
tys, draugystė”.

Šiaip ar taip, kelionės - didelis 
ansamblio veiklos paskatinimas. Ta
čiau viskas iš savų pinigų. Tiesa, atsi
randa ir rėmėjų. Europoje kelionėms 
užtenka tik autobuso, tačiau ne į Eu
ropos šalis autobusu juk nenuke
liausi, o lėktuvas - labai brangus ma
lonumas.

Įdomu, kad „Dainavos” ansamb
lio grupių vadovai liko tie patys, ku
rie buvo ir prieš 27 metus: Laimutė 
Insodienė vadovauja šokiams, Arvy
das Mikalauskas - kapelai, Gintaras 
Naujikas ir Violeta Prakapavičienė - 
orkestrui. Chorui dabar vadovauja 
Pranas Jurkonis, šokėjams - Laimu
tė Insodienė ir Janina Ežerskienė.

Jei užsienis kviečia, vadinasi, 
užsieniečiams patinka lietuvių dai
nos ir šokiai. O kaip saviems, lietu
viams? Prieš keletą metų vykęs „Dai

Tradicinės koncerto žvakelės.

vos 12-13 metų sulaukusių vaikų at
skyrimas nuo tėvų ir išvežimas į nau
ją šalį, kur kalbama kita kalba ir kur 
laikomasi kitokių papročių. Vis dėlto 
įdomu tai, jog daugelis atvežtųjų ku
biečių, šiuo metu - suaugusių ir kar
jeras JAV padariusių Amerikos pilie
čių - teigia, jog tai buvęs rizikingas, 
bet reikalingas ir gyvybes jiems išgel
bėjęs kaimyninės šalies gestas.

„Steppenwolf” teatre iki vasario 
4 d. rodomas pagal Melinda Lopez 
pjesę režisierės Jessica Thebus pas
tatytas spektaklis „Sonia Flew” kaip 
tik ir pasakoja moters, vardu Sonia, 
„Operation Pedro Pan” metu atskir
tos nuo tėvų ir perkeltos į JAV istori
ją. Spektaklis prasideda scena, kurio
je Sonia, gyvenanti Minneapolis 
mieste su savo žydų kilmės amerikie
čiu vyru ir vaikais, ruošiasi švęsti dvi 
žiemos šventes — Kalėdas ir Hanu- 
kah.

Pirmajame veiksme, režisierės J.

navos” 25-mečio jubiliejus, į Alytaus 
sporto rūmus sutraukė tūkstančius 
gerbėjų. Tėvai nori, kad jų atžalos 
ansamblyje ne tik šoktų ir grotų, bet 
pamatytų platesnį pasaulį. Beje, jau
nieji šokėjai kartu su „Ąžuoliuko” 
choru šiemet pabuvojo Japonijoje.

Suaugusieji šiemet buvo nuvykę 
į Slovėniją, pabuvojo Vokietijoje, Ka
narų salose. Pačiame Alytuje daina- 
viečiai surengė tarptautinį festivalį 
„Ateik saulute su pyragais”.

D. Plytnikienės, kaip ansamblio 
vadovės stažas siekia jau keturias de
šimtis metų, jeigu skaičiuoti nuo Pa
nevėžio, kur ji irgi buvo suorganiza
vusi puikų „Ekrano” ansamblį, lai
kų. „Jaučiu, kad žmonės - ir 
ansamblio dalyviai, ir žiūrovai - nori 
visiems suprantamo, tačiau aukšto 
lygio liaudiško meno. Tai ir yra mano 
gyvenimo varomoji jėga, viso gyveni
mo prasmė”. □

Eglė Perednytė

APIE JĄ

Linksmos garbanėlės. Elegancija. Žavesys.

Trapumas. Tvirtumas. Jėga.

Valia. Ryžtas. Drąsa gyventi.

Jos dėka aš pradėjau rašyti į Draugą.
Ji man buvo tas žmogus, kuris ragina nenuilsdamas: „Rašyk !” - net tada, 

kai visai nesirašo... Kuris ragina: „Gyvenk !” - net tada, kai gyventi visai nesinori. 
Žmogus, kuris apkabina. Žmogus, kuris myli. Žmogus, kuris ištiesia ranką. Tikras žmogus. 

Jūratė. Ji nedaug apie save kalba - daugiau kalba jos buvimas,

jos grožis, jos savitvarda, jos švelnumas...

Dieve, ačiū už ją - tokią, kokia yra - vienintelę.

Thebus teigimu, vyksta šeimos 
„statymas”. Aktoriai praleido dienų 
dienas, siekdami sukurti idealų sim
bolizmą. „Ar jis sako ‘aš tave myliu’ 
prieš tai, kai išdėlioja ant stalo įran
kius, ar po to; ar ji pirmiausia pasi
žiūri į laikrodį, ar pirmiau siekia tele
fono ragelio? Kaip mes darėme, repe
tuodami anksčiau? Labai neroman
tiškas darbas, kartais atrodo, kad 
sprendžiame didžiulę SAT loginę už
duotį” (...), - apie repeticijų patirtis 
savo internetiniame dienoraštyje ra
šo J. Thebus.

Deja, šis šeimos kūrimas — 
trumpalaikis. Antrajame veiksme ly
giai tokiomis pačiomis, kruopščiai su
režisuotomis ir daug kartų repeticijo
se pakartotomis, priemonėmis Sonios 
šeima sugriaunama, Jessica Thebus 
žodžiais, išardoma „gabalėlis po ga
balėlio”. Sonios sūnus įtraukiamas į 
karą, ir tuomet ją užgriūva skaudūs 
vaikystės prisiminimai: bėgimas iš 
Kubos, nelengva gyvenimo Jungtinė
se Valstijose pradžia.

Sonios šeimos dekonstravimas į 
dėmesio centrą iškelia „Operation 
Pedro Pan” detales, kurios spektakly
je suabsoliutinamos iki daug univer
salesnių poblemų nei konkretus trau- 
matiškas įvykis dviejų tautų bei vals
tybių istorijoje. Veiksmui pasiekus 
kulminaciją ir artėjant prie atomaz
gos, tampa aišku, jog spektaklio cent

re - šeimos įtaka žmogaus gyveni
mui. Kvestionuojama, ar politiškai 
apsvarstytas iš humanitarinių pas
katų kilęs planas galėjo būti įgyven
dintas be neigiamų pasekmių perkel
tiesiems vaikams? Ir kiek iš tiesų šei
ma svarbi mūsų, kaip asmenybių, 
vystymuisi be tobulėjimui?

Statydami spektaklį, jo kūrėjai 
konsultavosi su keletu „Operation 
Pedro Pan” metu iš Kubos į JAV per
keltų ir šiuo metu Amerikoje gyve
nančių žmonių. Nemažai jų pasakojo 
apie vargus ir baimes, su kuriais jie 
susidūrė svetimoje šalyje. Vis dėlto 
tarp perkeltųjų kubiečių vyravo Čika
goje gyvenančio advokato Hugo Cha- 
viano požiūris. Pasak H. Chaviano, 
kuris yra buvęs „Hispanic Bar Asso
ciation” vadovas ir žymus JAV advo
katas, jei minėtoji operacija ir nebuvo 
visiškai tobula, tai, nepaisant to, ji iš
gelbėjo ne vieno tūkstančio kubiečių 
gyvybę. Be to, operacija buvo tarsi 
JAV atsiprašymo gestas už tai, jog lei
do vos už 90 mylių nuo šalies krantų 
esančioje valstybėje įsigalėti diktato
riškam komunistiniam režimui.

Spektaklyje „Sonia Flew” vaidi
na Alan Wilder, Sandra Delgado, 
Sandra Marųuez, Andrew Perez, Vil
ma Silva ir Jeff Štili. Dėl bilietų gali
ma kreiptis telefonu 312-335-1650 
arba internete http:www.steppen- 
wolf.org. O

http://www.steppen-wolf.org
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