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Kryžiaus Dievas
Antanas Rimaviėius „Consummatum ėst”

Lino raižinys

1 Korintiečiams 15:1-3. „Broliai, 
aš aiškinu jums Evangeliją, kurią esu 
jums paskelbęs, kurią priėmėte, ku
rioje stovite ir kuria būsite išgelbėti, 
— jeigu jos laikotės taip, kaip esu 
jums paskelbęs; antraip būtumėte 
veltui Įtikėję. Pirmiausia aš jums per
daviau, ką esu gavęs, būtent: Kristus 
numirė už mūsų nuodėmes, kaip 
skelbia Raštai”.

Lukas 24:5b-7. „Kam ieškote gyvo
jo tarp mirusiųjų? Nėra jo čia, jis 
prisikėlė! Atsiminkite, ką jis yra 
jums sakęs, būdamas Galilėjoje: 
‘Žmogaus Sūnus turi būti atiduotas 
į nusidėjėlių rankas ir nukryžiuotas, 
o trečią dieną prisikelti!’ ”

Štai ir vėl atėjo Velykos. Jau 
Gavėnios laikotarpiu mes susi
kaupiame, apmąstydami Viešpa
ties Jėzaus Kristaus prieš du 
tūkstančius metų atliktą ir po 
šiai dienai atliekamą misiją bei 
šios misijos reikšmę visam pasau
liui ir žmonijai. Gavėnios metu 
mes prisimename jo auką, o Vely
kų metu Viešpaties prisikėlimą. 
Šiuo laikotarpiu visi mus skirian
tys skirtumai ir nesutarimai nu 
blanksta ir tampa nereikšmin
gais. Pasidaro nesvarbu, kad dau
gelis iš mūsų gal jau esame net 
keletą metų nesusitikę, nes mus 
skiria daugelis mylių vienus nuo 
kitų ar net vandenynai; pasidaro 
nesvarbu, kad galbūt mes turime 
tarpusavio nesutarimų, kurie ne
leidžia mums broliškai bendrauti. 
Visa tai Velykų metu tampa ne
svarbiais dalykais, nes mes

švenčiame Viešpaties Kristaus 
prisikėlimo šventę. Velykų reikš
mė ir jų itaka krikščioniškam gy
venimui ir viso pasaulio istorijai 
nublankina tuos skirtumus ar 
tuos nesutarimus, skiriančius 
mus vieną nuo kito.

Kas gi po teisybei atsitiko prieš 
du tūkstančius metų, kad tas įvy
kis tapo toks reikšmingas žmoni
jos istorijoje? Kokia gi yra Vely
kų reikšmė? Ką mes išreiškiame 
kasmet, švęsdami Velykas?

Mes tikriausiai visi puikiai 
žinome, ką skelbia evangelistai 
apie Jėzų iš Nazareto. Visi evan
gelijų aprašymai, o ypač sinopti
nės evangelijos, mums paliko liu
dijimą apie žmogų, kuris, jau bū
damas vidutinio amžiaus, subūrė 
savo pasekėjų būrį ir keliavo po 
Izraelio žemę, skelbdamas atei
nančią Dievo karalystę. Tačiau jo 
veikla neapsiribojo vien tik skel
bimu to, kas turi įsikūnyti ateity
je ir todėl skelbimo metu buvo 
sunkiai suprantama paprastiems 
to meto žmonėms. Jėzus, gydyda
mas sergančiuosius ir luošuosius, 
varydamas piktąsias dvasias iš 
apsėstųjų, net prikeldamas žmo
nes iš numirusiųjų, akivaizdžiai 
parodė, kokia ta ateinanti Dievo 
karalystė yra. Tai karalystė, ku
rioje paskutinieji bus pirmuti
niai, kur nužemintieji bus išaukš
tinti. Tai karalystė, kur visuome
nės atstumtieji — mokesčių rin
kėjai, prostitutės, raupsuotieji, 
našlės ir vaikai — sėdės prie

bendro vaišių stalo Dievo akivaiz
doje.

Tačiau Jėzus, be Dievo karalys
tės, skelbė ir kitą dalyką. Tai 
mums primena Lukas, aprašyda
mas moterų apsilankymą prie 
numirusio ir palaidoto Jėzaus 
kapo. Prie atidaryto ir tuščio 
Viešpaties kapojas pasitikę švy
tinčiais rūbais vyrai priminė: 
„Atsiminkite, ką jis jums yra sa
kęs, būdamas Galilėjoje: ‘Žmo
gaus Sūnus turi būti atiduotas į 
nusidėjėlių rankas ir nukryžiuo
tas, o trečią dieną prisikelti!’ ” 
Taip, jis skelbė ir savo ateinančią 
mirtį. Tai buvo ne įprastinė mir
tis, o mirtis ant kryžiaus. Prisi
minkime, kad mirtis ant kryžiaus 
buvo pati baisiausia bausmė, ko
kią tik žmogus begali užsitrauk
ti. Roma mirtimi ant kryžiaus nu
kankindavo savo nepaklusnius 
vergus (vienas iš didžiausių ir 
baisiausių pavyzdžių yra vergo 
Spartako sukelto vergų sukilimo 
numalšinimas, kai šalia kelių, 
vedančių į Romą, vienu metu bu
vo nukryžiuoti keli tūkstančiai 
žmonių). Izraelitų tarpe mirtis 
ant kryžiaus reiškė atskyrimą 
nuo savo tautos. Buvo laikoma, 
kad nukryžiuotas žmogus yra 
prakeiktas tarp Dievo žmonių, 
kad jį prakeikia pats Dievas ir at
skiria nuo gyvenimo sandoros. 
Net apaštalas Paulius, cituoda
mas Pakartojamojo įstatymo kny
gą, pareiškia (Galatams 3:13): 
„Prakeiktas kiekvienas, kuris 
kybo ant medžio”.

Ar turi ką nors bendro Viešpa
ties Jėzaus skelbta Dievo kara
lystė ir jo paties nusakyta mirtis 
ant kryžiaus? Ryšys tarp šių dvie
jų skelbimų yra tiesioginis ir ne
atsiejamas. Jei Jėzus būtų tik 
skelbęs Dievo karalystę, nepai
sant nuostabių darbų, kuriuos jis 
atliko, bendraudamas su žmonė
mis, jis geriausiu atveju būtų 
laikomas tiktai dar vienu prana
šu. Juk ne be reikalo, jam pa
klausus savo mokytinių: „Kas aš 
esu?” jis išgirdo atsakymą: „Žmo
nės kalba, kad vienas iš pranašų; 
kiti, kad Mozė, kad Elijas,...” Ta
čiau mirtis ant kryžiaus pakeitė 
supratimą apie Jėzų iš Nazareto. 
Mokiniai, kurie, suėmus jų vado
vą, buvo išsisklaidę, vėl susirinko 
į krūvą. Įvykio liudytojai, kaip 
kad tas šimtininkas, Jėzaus mir
ties valandą stovėjęs prie kry
žiaus, paliudijo (Morkus 15:39): 
„Iš tikro šitas žmogus buvo Die
vo Sūnus!” Šimtininkui nereikė
jo net prisikėlimo, kad suprastų 
tikrąją Jėzaus Kristaus esmę. Ži
noma, buvo prisikėlimas, kuris 
parodė, kad tamsos karalystė ir 
mirtis yra nugalėtos, ir dieviškoji 
meilė švenčia pergalę. Tačiau 
prieš tai įvyko centrinis įvykis 
žmonijos istorijoje — pats svar
biausias įvykis kosmoso egzisten
cijoje, apsireiškė toje žmogaus ir 
mokytojo iš Nazareto mirtyje ant 
kryžiaus, kai jis prieš mirtį gar
siai sušuko (Morkus 15:34): „Ma
no Dieve, mano Dieve, kodėl ma
ne apleidai?!” Kaip suprasti šį 
šūksnį! Ar gali būti, kad tai... 
Taip tai buvo desperacijos šūks
nis, išslydęs iš Dievo Sūnaus lū
pų. Kur tu esi, Dieve, kodėl mane 
apleidai? Jis šiame šūksnyje ne
besikreipia į Dievą, kaip anks
čiau švelniai ir su meile kad 
kreipėsi: „Abba, Tėveli!” Tai 
buvo žmogaus, palikto begalinės 
tamsos akivaizdoje be užtarėjo ir 
gynėjo, šūksnys. Šį įvykį, šią 
visiško vienišumo išraišką gali
ma netgi traktuoti kaip išdavys
tę.

Aš įsivaizduoju, kad tai turėtų 
kraupiai skambėti tikinčiojo au-
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KUN. VIKTORAS RIMŠELIS

Tai yra 244 puslapių knyga, 
1994 metais išversta į anglų 
kalbą. Popiežiaus knyga greitai 
paplito po visą pasaulį įvairiomis 
kalbomis. Niekas nesitikėjo ir 
nelaukė, kad popiežius parašytų 
knygą. Popiežiai tikintiesiems 
paskelbia encikliką tikėjimo ir 
doros klausimais, bet iki šiolei nė 
vienas iš jų nėra parašęs knygos 
apie save, apie savo įsitikinimus, 
atsiminimus, apie savo pasaulė
žiūrą. Todėl ir yra didelis susido
mėjimas šia knyga.

Ruošiantis pasikalbėjimui su 
popiežium per televiziją, 1993 m. 
žurnalistas Vittorio Messori 
paruošė daug klausimų, į kuriuos 
popiežius atsakė raštu. Taip ir 
susidarė visa knyga, kurioje pa
liestos 35 temos.

Perskaičius šią knygą, atrodo, 
kad popiežius į klausimus tiesiai 
neatsakė „taip ar ne”. Bet ir 
Kristus ne į visus apaštalų klau
simus davė atsakymą. Yra pas
lapčių mūsų gyvenime, kurios 
paaiškės tik aname pasaulyje — 
amžinybėje.

Pirmas klausimas: Popiežius — 
pasipiktinimas ir paslaptis. Taigi 
kas yra popiežius? Vieniems jis 
yra pasipiktinimas, o kitiems 
paslaptis. Jis yra šioje žemėje 
žmogus, kuris atstovauja Dievo 
Sūnui. Jis yra Kristaus vietinin
kas. Popiežius prisimena, ką jis 
pasakė pirmoje savo kalboje žmo
nėms Šv. Petro aikštėje — „nebi
jokite!”. Tai Kristaus žodis 
apaštalams, ypač Petrui, kuris 
puolė Jėzui į kojas, sakydamas: 
„Pasitrauk nuo manęs, Viešpatie, 
nes aš — nusidėjėlis” (Lk. 5,8). O 
Kristus jam tarė: „Nebijok! Nuo 
šiol jau žmones žvejosi” (Lk. 5,10). 
Kad popiežius yra iškeltas į die
višką aukštybę ir turi autoritetą, 
yra gyvenimo tikrovė. Iš tos aukš
tybės ateina nepaprastos pareigos 
ir atsakomybė. Jis yra Summus 
Pontifex — vyriausias kunigas, 
kaip ir pats Kristus. Jis yra 
vyriausias Ganytojas, kuriam yra 
pavesta Kristaus atpirktas sielas 
nuvesti į Jo amžiną karalystę.

Tokia sunki gyvenimo ir atsa
komybės našta žmogui yra nepa
keliama savomis jėgomis. Todėl 
buvo duotas klausimas, kaip po
piežius meldžiasi. Jeigu Kristui 
buvo reikalinga malda šioje že
mėje, tai popiežiui ir visiems 
žmonėms melstis į Dievą, į Kris
tų, mūsų Atpirkėją, į Jo Motiną 
yra būtina. Popiežius čia primena 
Šv. Povilo žodžius laiške romie
čiams, kad Dvasia ateina pagal
bon mūsų silpnumui. Mes nežino
me, ko turėtume deramai melsti, 
todėl Dvasia užtaria mus neiš
sakomais atodūsiais (Rom. 8,26). 
Malda yra pokalbis su pačiu 
Dievu. Tai yra santykiavimas su 
Dievu, kaip „Aš ir Tu”.

Mes žinome, kad visas pasaulis 
yra Dievo sukurtas, o Kristaus

Vilties slenkstį peržengiant

Popiežius Jonas Paulius II kalba į minia priedais JAV Kongreso rumus. Washington, D.C., savo vizito į Jungtines 
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atpirkimo galia — pašventintas, 
netgi sudievintas. Popiežius, kaip 
kiekvienas krikščionis, mato ir 
žino per kokius pavojus šiame 
pasaulyje visa žmonija eina į 
amžinąją gyvenimo paskirtį. Du 
tūkstantieji metai gana aiškiai 
parodo mums, kokios varžybos 
vyksta tarp blogio ir gėrio. Mes 
jaučiame ir matome, kokia didelė 
gėrio apraiška yra dieviško Įsikū
nijimo paslaptyje, bet taip pat 
mes matome ir nuodėmės paslap
tį, kuri auga ir vystosi prieš mūsų 
akis. Kristus drąsino apaštalus, 
sakydamas, kad Jis nugalėjo pa
saulį (Jn. 16.33). Kristus, moky
damas, kad reikia visuomet mels
tis, pasakė apaštalams palygini
mą apie teisėją, kuris nebijojo 
Dievo ir buvo neteisingas, ir už
baigė savo kalbą klausimu ir 
nuostaba: „Nejaugi Dievas neap
gintų teisių savo išrinktųjų, kurie 
jo šaukiasi per dienas ir naktis, 
ir delstų jiems padėti?!” (Lk. 
18,7). Užbaigęs pamokymą, Kris
tus abejingai paklausė, ar atėjęs 
Žmogaus Sūnus beras žemėje ti
kėjimą (Lk 18,8). Iš tokios pasau
lio aplinkos Kristaus Bažnyčiai ir

Sveiki, sulaukę šventų Velykų!
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popiežiui kyla reikalas melstis, iš 
čia aiškus yra ir maldos turinys. 
Malda yra Dievo ieškojimas ir Jo 
pasireiškimas. Per maldą žmogus 
patiria, kad Dievas yra gailestin
gas ir didžioji meilė, kuri ateina 
pas kenčiančius, persekiojamus, 
visų apleistuosius.

Skaitant šią popiežiaus knygą, 
mane sudomino trys klausimai 
apie Dievo buvimą. Žurnalistas 
klausia popiežių, ar Dievas yra, 
ar Jo buvimo įrodymai tikrai 
pagrįsti ir ar Kristus yra tikrai 
Dievo Sūnus. Visiems aišku, kad 
popiežius tiki Dievą ir tiki, kad 
Kristus yra Jo Sūnus, kuriam jis 
šioje žemėje atstovauja. Į šiuos 
klausimus betgi jis nieko ypatin
go neatsakė. Jis paminėjo Šv. To
mą Akvinietį su jo penkiais Dievo 
buvimui įrodyti keliais. Atseit, 
Dievas yra pirmasis judintojas, be 
kurio nieko neatsitiktų pasauly
je. Tai yra priežastingumo prin
cipas. Taigi Dievas mums žino
mas kaip visa ko sutvėrėjas. Jis 
yra aukščiausioji Būtybė, kurio 
esmė yra Būti, o sutvertųjų daik
tų egzistencija jiems duota. Todėl 
mes galime ir nebūti. Iš Čia ma

tosi, kad popiežius yra Šv. Tomo 
universiteto (Angelicum) mo
kinys.

Atsakymą į klausimą, jeigu 
Dievas yra, tai kodėl Jis pasislė
pęs, randame knygoje tik keliuo
se puslapiuose. Taigi nieko ypa
tingo ir nepasakysi. Kristus, bū
damas Dievas ir Žmogus, nebuvo 
pasislėpęs ir netylėjo. Kas Jį 
matė, matė Dievą, bet žmogaus 
pavidale, matė Jo dieviškus dar
bus. Šitai popiežius labai trumpai 
pamini. Bet kaip jis į tą dievišką 
tylą žmonijos gyvenime patsai 
reaguoja ir ją išgyvena, nieko 
nepasakyta. Žinoma, Dievas kalba 
į kiekvieną žmogų per savo kūri
nius. Visi žmonės savo gyvenime 
ieško Dievo, kuris yra viso gėrio 
ir laimės šaltinis. Mes Jame 
gyvename, judame ir esame, kaip 
Šv. Povilas sako. Mes Jame esa
me daugiau kaip dangaus skliau
to horizonte. Mes einame ir nie
kada jo nepasiekiame. Dievas 
savąja būtimi gyvena neprieina
moje šviesoje. Filosofai ir teologai 
apie Jį sako, kad Jis yra 
transcendentinis. Dievas kalbėjo 
per pranašus, kaip Šv. Petras 
laiške rašo, o po Įsikūnijimo Jis 
kalbėjo per savo Sūnų Jėzų 
Kristų.

Toliau seka visa eilė klausimų 
apie žmonių atpirkimo ir išgany
mo istoriją, — ar Dievui reikėjo 
tokios žiaurios aukos iš savo Sū
naus; kodėl tiek blogio pasaulyje; 
kodėl Dievas pakenčia ir leidžia 
vystytis blogiui pasaulyje? Kažin 
ar rasime pasaulyje tokį išmin
čių, kuris atsakytų į tuos klausi
mus taip, kad mes būtume paten
kinti. Tai ir popiežius į tuos
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Mintimis dalinasi „Dainavos” ansamblio dirigentas
KAZYS SKAISGIRYS

Stasys Džiugas, meno ansam
blio „Dainava” 50 metų jubilie
jaus rengimo komiteto narys, 
skambina telefonu ir prašo pada
ryti pokalbį su dirigentu Darium 
Polikaičiu. Murmėdamas sutin
ku. Sutariame, kad duodu klau
simus raštu, o jis atsako irgi 
raštu. Paaiškėja, kad tai nėra 
pokalbis, o tik susirašinėjimas. 
Kadangi tai nėra pokalbis gyvu 
žodžiu, tai ir šio dialogo antraštį 
reikia išreikšti skirtingai.

KAZYS SKAISGIRYS: Žodis 
„Dainava” istorijos šaltiniuose 
pirmą kartą yra paminėtas 1253 
metais. Vardą vėl išpopuliarino 
Vincas Krėvė savo raštais 1912 
metais. Dainava yra pušimis ap
augusi ir smėlėta ųytinės Lietu
vos žemė, kur nuo senovės aidėjo 
dainos. Meno ansamblio „Daina
va” krikštynos įvyko 1946 m. 
birželio 9 d. Hanau stovykloje, 
Vokietijoje. Iš viso buvo šeši 
krikštatėviai ir keturios krikšta
motės. Nuo vieneto įsikūrimo jau 
yra buvę šeši dirigentai ir daugy
bė padėjėjų.

-- Kada pradėjote „Dainavai” 
vadovauti kaip dirigentas? Ko
kios aplinkybės paskatino perim
ti šias garbingas, bet ir atsa
kingas pareigas?

Švenčiant Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo 75 metų sukaktį, „Dainavos” ansamblis po koncerto 1993 m. 
vasario 21 d. Jaunimo centre, Čikagoje. Dešinėje — „Dainavos” ansamblio dirigentas Darius Polikaitis.

DARIUS POLIKAITIS: „Dai 
navos” ansambliui pradėjau va
dovauti 1988 metais. Tada buvau 
paprašytas tų metų valdybos, 
kurios pirmininkė buvo Mėta Ga- 
balienė, apsiimti Jūsų pavadintas 
„garbingas, bet ir atsakingas 
pareigas”. Tačiau turiu prisi
pažinti, kad tada negalvojau nei 
apie atsakingumą, nei apie gar
be. Buvau šiek tiek jaunesnis, pil
nas energijos, muzikos mėgėjas 
ir... gana naivus. Pagalvojau, kad 
būtų smagu kažką naujo paban
dyti. Nors choruose buvau daly
vavęs nuo pat jaunystės, bet apie 
chorvedybą nieko nežinojau. Tik 
vėliau pamažu pradėjau suprasti, 
ką tai reiškia. Pajutau, kad diri
gento darbas man patiko. Taip 
pat pajutau, kad aš tam darbui 
nesu pasiruošęs ir „trūksta ži
nių”. Tad pradėjau privačiai mo
kytis chorinio dirigavimo ir balso 
technikos.

Norėčiau dar pridėti, jog per 
septynerius metus išmokau, kad 
dirigento, chorvedžio ir an
samblio vadovo pareigos tikrai 
turi daug atsakingumo. Pirma — 
chorvedys yra atsakingas savo 
choristams. Tai reikalauja, kad 
chorvedys visados stengtųsi suda- 

ti palankias sąlygas kiek- 
nam choristui tapti tam tikra 

p sme „artistu”. O artistas yra 
tas, kuris su jautrumu ir sąžinin
gumu perduoda publikai tai, ką 
pats kompozitorius norėjo per
duoti. Antra — dirigentas yra at-

Jono Tamulaiėio nuotrauka

„Dainavos” ansamblis dainuoja Jaunimo centre, Čikagoje, 1992 m. kovo 8 d. 
Darius Polikaitis.

sakingas pačiam kompozitoriui. 
Jis privalo suprasti kompozito
riaus norus ir su meile ir kantrybe 
tą perduoti choristams. Trečia — 
dirigentas yra atsakingas an
samblio istorijai. Jis turi stengtis 
tą istoriją puoselėti, atnešdamas 
ansambliui naujų, išradingų for
mų, bet kartu nepažeisdamas gi
lių ir prasmingų tradicijų.

KAZYS SKAISGIRYS: Pa
šaulio lietuvių dainų šventė 1994 
metais Kaune ir Vilniuje buvo 
stambus muzikinis įvykis. Atgi
musios Lietuvos nesuskaitomai 
šauniose gretose skambėjo žygio 
ir liaudies dainos. Žurnalas 
Muzikos žinios spausdina redak
toriaus Stasio Sližio muzikinį 
vertinimą. Ir štai sakinys, kuris 
liečia Darių Polikaitį: „Užsienio 
lietuvių choras geriau skambėjo 
Kaune, o ypač Stepo Sodeikos 
‘Šiaurės pašvaistė’, Dariui 
Polikaičiui diriguojant, prašneko 
prasmingais Bernardo Brazdžio
nio žodžiais, gerai skambančiu

vokalu ir efektingai akompanuo
jant valstybiniam pučiamųjų or
kestrui ‘Ąžuolynui’. Tai buvo 
tikra užsienio lietuvių dainų 
daina”.

— Būtų malonu išgirsti apie tą 
jausmą, kuris tuo laiku virė krū
tinėje. Kaip galima aprašyti tą 
džiaugsmą, kuris kilo diriguojant 
tėvų gaimtajame krašte?

DARIUS POLIKAITIS: Šis
apsilankymas Lietuvoje man bu
vo trečias. Taigi turbūt suprasite, 
kad jo įspūdžiai tam tikra prasme 
mažiau jaudina negu pirmosios 
kelionės įspūdžiai. Tada (1989 
metais) buvo pats Atgimimo pa
vasaris ir tie išgyvenimai turbūt 
nepakartojami. Tačiau pati Dai
nų šventė sukėlė malonius ir 
jaudinančius jausmus. Ypač tas 
faktas, kad po tiek metų išeivijos 
choristai dainuoja kartu su Lietu
vos žmonėmis, atnešė daug džiau
gsmo. Man ypatingą įspūdį pada
rė Sausio tryliktąją žuvusių pa
gerbimas, tremtinių chorų daly
vavimas šioje Šventėje ir en
tuziastingas dainuojantis Lietu
vos jaunimas.

Dėl dirigavimo šventėje gana 
daug nervinausi. Įdomu, kad man 
buvo paskirta Kaune diriguoti 
dainą „Šiaurės pašvaistė”, kurią 
sukūrė Stepas Sodeika, ilgametis 
„Dainavos” ansamblio dirigen
tas. Taigi jaučiau atsakomybę an
samblio praeičiai ir pačiam kom
pozitoriui. Atsimenu, dar Čikago
je būdamas, vieną naktį sap
navau: pats kompozitorius mane 
aplanko ir pakritikuoja, kad ne 
taip interpretuoju jo kūrinį. O tuo 
momentu, kai dirigavau, turiu 
prisipažinti, kad krūtinėje „virė” 
ne jausmai, o rūpesčiai. Rūpėjo 
teisingas kūrinio tempas, kaip 
valdyti ir suderinti orkestrą su 
choru, naudojimas kuo didesnių 
ir aiškesnių mostų, kad didelis ir 
toli stovintis choras galėtų aiš
kiai sekti dirigentą. Tik vėliau 
buvo laiko pasidžiaugti tuo 
momentu.

KAZYS SKAISGIRYS: Pa-
Soiintč Audronė GaižiOnienč (buvusi „Dainavos” ansamblio dirigentė) ir dirt- saujjo lietuvių dainų Šventės pro- 
gentas Dariu* Polikaitis po „Dainavos” ansamblio koncereto „U n t tėvelis dva- • , , t i •
r.” 1993 m. lapkričio 7 d. Jaunimo centre, Čikagoje. gramos ,vade sakoma: „Likimo

Jono Tamulaifio nuotrauka vėjai išblaškė lietuvių tautą po

Priekyje — ansamblio dirigentas

visą pasaulį, tačiau lietuviai ir 
svetur išsaugojo tai, ką gražiau
sio buvo sukūre jų tėvai”. Šventės 
rengėjai pagerbė išeiviją. Šventės 
atidarymo iškilmėse jaunas diri
gentas Darius Polikaitis buvo 
pakviestas nešti Šventės ugnį. 
Mes, skaitydami spaudoje ir ste
bėdami vaizdajuoste, didžiavomės 
tuo reginiu, ir džiaugsmo virpe
siai lietė mūsų širdis.

— Ką jautėte tuo momentu? 
Kaip galite apsakyti tą didingą 
išgyvenimą?

DARIUS POLIKAITIS: An
ksčiau prisipažinau, kad diriguo
jant nebuvo progos pajusti širdies 
jausmus — buvau per daug užsi
ėmęs. Užtat buvau laimingas, 
kad turėjau progą visa tai pajusti 
Vilniuje — benešant Šventės ug
nį. Aš jaučiau, kad man buvo 
suteikta didelė garbė ir už tai 
Dainų šventės rengėjams labai 
dėkoju. Atsimenu, kai užlipus į 
bokštą ir uždegus ugnį, priešais 
akis išvydau nepaprastą vaizdą — 
Vingio parko estradą, o joje — 
tūkstančiai dainininkų. Pasigir
do Dambrausko „Malda už Tėvy
nę”. Tą giesmę jaunystėje girdė
davau Marųuette Park’o bažny
čioje, ir ji man visada labai 
patikdavo. Bestovint bokšte ir 
besiklausant giesmės, prisimi
niau tas dienas, o taip pat 1990 
metų kovo 11-ąją dieną Jaunimo 
centre įvykusią „Dainavos” an
samblio repeticiją. Tą dieną, kaip 
tik repeticijos metu, buvo praneš
ta, kad Lietuva atstato nepri
klausomybę. Atsiminiau, kad vy
resniųjų choristų akyse švietė 
džiaugsmo ašaros, sulaukus to 
stebuklo, kurio laukė visą gyve
nimą. Tuo momentu, kai Dam
brausko muzikos aidėjo Vingio 
parko pušyse, dėkojau Dievui, 
kad ir man buvo suteikta proga 
pamatyti tą dainuojančios 
revoliucijos stebuklą ir bent maža 
dalele savo mintimis bei maldo
mis prie to stebuklo prisidėti.

KAZYS SKAISGIRYS: Atei 
na noras išvardinti keletą muzi
kos pasaulio asmenų, kurie savo 
gabumą ir darbštumo dėka įsigijo 
dvi specialybes: Petras Sarpalius

(1887-1953), kompozitorius, Edi
son Co. pareigūnas; Jonas Byan- 
skas (1894-1972), choro dirigen
tas, mechanikos inžinierius; Vla
das Adomavičius-Adonis (1906- 
1961), kompozitorius, architek
tas; Rytas Babickas (1930-1987), 
okteto vadovas, inžinierius, dr. 
Vytenis Vasyliūnas, vargonų vir
tuozas, fizikos daktaras; Herkulis 
Strolia, smuikininkas, bankinin
kas; ir jaunesnieji: Alvydas Va- 
saitis, operos dirigentas, matema
tikas; Raimonda Apeikytė, pia
nistė, administratorė univer
siteto medicinos mokykloje. Į šį 
sąrašą ramia sąžine galima įjung
ti ir Darių Polikaitį, choro vadovą 
ir inžinierių.

— Ar pakanka laiko darbuotis 
dviejose srityse? Ar tai pasiekia
ma vien tik talento dėka, o, be 
abejo, dar prisideda darbštumas 
ir pareigingumas?

DARIUS POLIKAITIS: Ma
nau, neklysiu pasakydamas, jog 
labai daug gerų žmonių supran
ta, kad norint ką svarbaus atlikti, 
reikia kai ko asisakyti. Dažnai 
pritrūksta laiko, o tada nukenčiu 
ne tiktai aš pats, bet ir šeima bei 
draugai. Tačiau aš manau, kad 
ne aš vienas jaučiu to laiko stoką. 
Pavyzdžiui., mane stebina „Dai
navos” ansamblio nariai, kurie 
šalia tiesioginio darbo ne tiktai 
dainuoja (kartais repetuoja net du 
kartus savaitėje), bet taip pat 
šoka tautinius šokius, moko vai
kus lituanistinėse mokyklose, 
dalyvauja ir vadovauja lietuviš
kose organizacijose (skautuose, 
ateitininkuose, kt.) ir taip toliau.

Aš labai vertinu tai, kad turiu 
kažkokį prigimtą polinkį į muzi
ką. Nenoriu pasitenkinti tuo, ką 
ligi šiol esu išmokęs. Todėl mo
kausi chorinio dirigavimo ir balso 
technikos, stengiuosi kuo dažniau 
lankyti seminarus ir Amerikos 
chorvedžių suvažiavimus. Aš 
tikiu, kad visa tai padeda ne tik.
man, bet ir „Dainayfts” ansam
blio choristams. Esu laimingas ir 
dėkingas, kad žmona supranta ir 
paremia mano norą lavintis mu
zikos srityje.

KAZYS SKAISGIRYS: Jero 
nimas Ignatonis, buvęs an
samblio dirigento padėjėjas, taip 
rašė: „Pagrindiniai ‘Dainavos’ 
uždaviniai yra laikyti lietuvių 
kultūrą neišsenkama tautinės 
gyvybės versme, tęsti tos kultū
ros plėtrą už Lietuvos ribų, 
ugdyti savo tautiečiuose dainos 
meilę ir Lietuvos vardą garsinti 
kitataučių tarpe”. O Vladas 
Jakubėnas šitaip samprotavo: 
„Kovoje už lietuvybės išlaikymą, 
už tautinės sąmonės kėlimą 
‘Dainavos’ ansamblis užima 
garbingą vietą ir gali atsižvelgti 
į gražų nuveiktą darbą praeity
je”. Vienoje sukaktuvinėje pro
gramoje sakoma: „Iš repertuaro 
išimamos kitataučių dainos ir 
paruošiamas išimtinai lietuviš
kas repertuaras”. Tai buvo 
padaryta 1949 metais.

— Ar „Dainava” žada ir toliau 
laikytis tos įprastos linijos — 
dainuoti tiktai lietuvių kompozi
torių sukurtas dainas?

DARIUS POLIKAITIS: „Dai 
navos” ansamblio pagrindinė 
užduotis visada buvo ir visada

„Dainavos” ansamblis koncerto „Unt tėvelis dvara” metu 1993 m. lapkričio 7 
<j. Jaunimo centre, Čikagoje. Zigmo Degučio nuotrauka

Darius Polikaitis diriguoja „Dainavos” ansamblio religiniam koncertui „Tylią, 
šventą naktį” 1992 m. gruodžio 13 d. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo 
bažnyčioje, Čikagoje.

bus „ugdyti savo tautiečiuose 
dainos meilę ir Lietuvos vardą 
garsinti kitataučių tarpe”. Ta
čiau turiu patikslinti, kad „Dai
navos” ansamblis praeityje neap
siribojo vien tik lietuviškais 
kūriniais. Ypač religinėse pro
gramose buvo giedami nelietuviš
ki kūriniai. Vis dėlto „Dainavos” 
ansamblio stiprybė glūdi lietuviš
kos dainos meilėje ir atlikime. 
Tai mūs skiria nuo kitų amerikie
tiškų apylinkės chorų. Be to, ka
dangi esame lietuviai, lietuviška 
daina yra kažkaip artimesnė šir
džiai. Taigi atsakymas į klausi
mą yra toks: „Dainavos” an
samblis ir toliau tęs grąžią lietu
viškos kūrybos atlikimo tradiciją, 
retkarčiais, pavyzdžiui, religi
niuose koncertuose pasinaudo
jant kitataučių, ypač klasikų, 
kūryba.

KAZYS SKAISGIRYS: Dau
giau negu 35 metus „Dainavos” 
valdybos pirmininkai buvo vyrai: 
Edvardas Daniliūnas, Albinas 
Dzirvonas, Jonas Paštukas, Alek
sas Smilga ir kiti. Po to atėjo 
moterys: Mėta Gabalienė ir Dan
guolė Ilginytė. Atrodo, kad 
Šiaurės Amerikoje moterų parti
jos steigti- nereikės. Moterys 
Draugo redakcijoje, moterys 
Lietuvių fondo veikloje, moterys 
JAV LB Kultūros taryboje, mote
rys Lietuvių Bendruomenės vado
vybėje, moterys labdaros darbuo
se, moterys dirigentės, moterys 
valdybų pirmininkės, moterys 
Vyresniųjų lietuvių centre — 
„Seklyčioje”.

— Kokie santykiai su „Daina
vos” valdyba, kurios viršūnėje 
jau daugelis metų yra moterys? 
Kaip jos atlieka ansamblio admi
nistracinį darbą?

DARIUS POLIKAITIS: Ka
dangi užaugau krašte, kuriame ir 
vyrai, ir moterys yra vertinami 
lygiai (bent teoretiškai), esu 
patyręs, kad ir moteris, ir vyras 
gali efektyviai vadovauti — tai 
priklauso nuo asmens. Santykiai 
su „Dainavos” ansamblio valdy
ba visada buvo nepaprastai geri 
ir šilti. Aš manau, jog valdybos 
nariai sutinka, kad mes vieni 
kitus daugiau ar mažiau supran
tame, vieni kitus paremiame ir 
vieni kitiems padedame. An
samblio valdybos narių darbas 
yra nepaprastai sunkus ir nedė
kingas. Dažnai žmonės neįverti
na ilgų valandų, praleistų ad
ministruojant ansamblio reikalus 
„už ačiū”. O kartais — nebūna 
nei „ačiū”!

KAZYS SKAISGIRYS: Muzi- 
kinis veikalas „Nemunas žydi” 
buvo žavingas Stepo Sodeikos ir 
Gasparo Veličkos darbo vaisius. 
Jis buvo statytas daugelį kartų ir 
turėjo didelį pasisekimą. Vėliau 
ėjo operetės „Šienapjūtė”, „Sida
brinė diena”, muzikinė drama 
„Emilija Platerytė”, du „Čičins
kai“, muzikinis veikalas „Kai 
papartis žydi” ir kiti panašaus 
pobūdžio muzikiniai-vaidybiniai 
pastatymai.

— Ar „Dainava” tikisi ateity
je paruošti muzikinį-vaidybinį 
veikalą?

DARIUS POLIKAITIS: Su
muzikiniais-vaidybiniais veika
lais yra sunku. Gražiai paruošti 
tokį spektaklį reikia bent trigu
bai daugiau pastangų negu ruo
šiant koncertą. Viena prasme tai 
atneša gražių vaisių. Tačiau 
choristai labai pavargsta. Ypač

(Nukelta į 4 psl.)

.Dainavos” ansamblis vienos repeticijos metu 1993 metais Čikagoje — vidury ansamblio dirigentas Darius Polikaitis.
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Kryžiaus Dievas
(Atkelta iš 1 psl.)

sims — Dievas apleidžia savo 
Sūnų, palieka ji likimo valiai. 
Daugelis užduoda klausimą: „Ko
dėl Dievas taip pasielgė?” Tačiau 
taip klausti yra neteisinga. Rei
kia savęs paklausti klausimą: 
„Kur Dievas buvo tuo metu, kai 
jo Sūnus mirė ant kryžiaus?” 
Pasaulyje galbūt svarbiausias 
šiuolaikinis kryžiaus teologijos 
atstovas iš Vokietijos, Juergen 
Moltmann, yra tikras, kad šie du 
klausimai yra takoskyra, skirian
ti ateistą nuo krikščionio. Ateis
tas, uždavęs savo klausimą ‘Ko
dėl?’, neranda jam atsakymo, nes 
žmogus nėra pajėgus atsakyti šį 
klausimą. Tačiau krikščionis žino 
ir tiki, kad tuo momentu, kai Die
vo Sūnus kentėjo ir mirė ant kry
žiaus, jo Tėvas kentėjo, netek
damas savo Sūnaus. Tai buvo be
galinės meilės apraiška. Meilės 
vienas kitam ir meilės žmonijai. 
Tuo momentu tiktai vienintelis 
dalykas juos abu jungė, tai meilė 
— Šventoji Dvasia. Moltmann ra
šo: „Sūnus kenčia savo meilėje, 
nes Tėvas atsisakė jo, ir miršta. 
Tėvas kenčia savo meilėje, aprau
dodamas savo sūnaus mirtį. Tuo 
būdu, tai, kas seka iš šio įvykio 
tarp Tėvo ir Sūnaus, turi būti su
prasta kaip Tėvo ir Sūnaus pa
klusnumo dvasia, kaip dvasia, 
kurianti meilę tiems žmonėms, 
kurie yra paleisti, kaip dvasia,

kuri atgaivina mirusiuosius”1. 
Tai besąlyginė ir neturinti ribų 
meilė, kuri eina iš Tėvo gedulo ir 
mirštančio Sūnaus ir pasiekia vi
sus apleistus žmones, kad sukur
tų jiems galimybę ir galią naujam 
gyvenimui. Ir tiktai tas, kuris 
galėjo patirti tokią neviltį, netek
tį ir skausmą, tegalėjo būti pri
keltas naujam gyvenimui. Tiktai 
Jėzus Kristus, miręs ant kry
žiaus, tegalėjo nugalėti mirtį ir 
nuodėmę visiems laikams.

Apie tą pačią meilę apaštalas 
Paulius rašo savo pirmąjame laiš
ke korintiečiams (1 Kor. 15:1-3), 
vadindamas ją Evangelijos var
du: „Broliai, aš aiškinu jums 
Evangeliją, kurią esu jums 
skelbęs, kurią priėmėte, kurioje 
stovite ir kuria būsite išgelbėti, — 
jeigu jos laikotės taip, kaip esu 
jums paskelbęs; antraip būtu
mėte veltui įtikėję. Pirmiausia aš 
jums perdaviau, ką esu gavęs, bū
tent: Kristus numirė už mūsų 
nuodėmes...”Kristus numirė, kad 
atstumtieji ir paniekintieji būtų 
pripažinti ir priimti; Kristus nu
mirė, kad kenčiantys pažintų 
džiaugsmą; Kristus numirė, kad 
nuodėmė nebevaldytų pasaulio ir 
visa žmonija būtų išgelbėta.

Krikščionys, išsisklaidę po visą 
pasaulį,švenčia Velykas jau be-

1. Juergen Moltman. The Crucified 
God. Minneapolis: Fortress Press, 
1993. P. 245. — Mano vertimas iš 
anglų kalbos.
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veik du tūkstančius metų. Jie pri
simena tą nepakartojamą įvykį ir 
tiki, kad Viešpats Jėzus ateis ir 
įkurs žadėtąją Dievo karalystę, 
kur nebus vietos skausmui, nevil
čiai, nuodėmei ir mirčiai, kur 
klestės meilė, džiaugsmas ir san
tarvė. Ateik, nukryžiuotasis Die
ve, mes tavęs laukiame! AMEN.

Kun. Valdas Aušra

Kun. Valdas Aušra gimė 1962 
metais Klaipėdoje. 1980 metais baigė 
Klaipėdos Kristijono Donelaičio vidu
rinę mokyklą, metus dirbo Klaipėdos 
Jūrų muziejuje. 1981 metais persikė
lė į Vilnių ir pradėjo dirbti Mokslų 
akademijos Zoologijos ir parazitologi
jos institute. Nuo 1982 iki 1987 metų 
studijavo biologiją Vilniaus Pedago
giniame institute; 1989 metais, išlai
kęs kandidatinius egzaminus, buvo 
priimtas į aspirantūrą Ekologuos 
(buvusiame Zoologijos ir parazitologi
jos) institute.

1991 metais, palikęs aspirantūrą, 
išvyko į Jungtines Amerikos Valsty
bes studijuoti teologijos, gavęs 
Pasaulinės liuteronų sąjungos stipen
diją. Studijas pradėjo Liuteronų 
seminarijoje prie Columbia South Ca- 
rolina. 1992 metais kartu su at
vykusia iš Lietuvos žmona Nora ir 
dukrele persikėlė į Čikagą, kur tęsė 
studijas Lutheran School of Theology 
at Chicago. Ją baigė 1994 metais 
Master of Divinity laipsniu. Tais 
pačiais metais, liepos 3 dieną, Lietu
voje, Šilutės evangelikų liuteronų 
bažnyčioje buvo trijų vyskupų pašvęs
tas kunigu. Dabartiniu metu tęsia 
teologijos studijas Lutheran School of 
Theology at Chicago teologijos dak
tarato programoje. ,

Vilties slenkstį peržengiant
(Atkelta iš 1 psl.)

klausimus labai mažai galėjo at
sakyti. Jis suminėjo kelis filoso
fus: Dekartą, Kantą, Kafką, Ca- 
mus, jų ir kitų nuomones apie 
Dievo įsiterpimą į žmonijos isto
riją. Krikščionybė skelbia, kad 
blogis atėjo per pirmųjų tėvų 
nuodėmę.

Aš dar vaikas kasdien žiūrėda
vau į Adomo ir Ievos paveikslą, 
kuris mūsų gryčioje buvo pats 
pirmas, kaip mes sakydavome, 
krikšto kampe, prie lubų. Kai 
išvargęs būdavau nuo darbų ūky
je ir reikėdavo keltis anksti, tai 
vis Adomas su Ieva buvo kalti. 
Mama taip ir pasakydavo, kad jei 
ne Adomas ir Ieva, tai galėčiau 
visą laiką miegoti. Bet man 
patikdavo, kai Didįjį Šeštadienį, 
prieš Velykas, bažnyčioj „Ex- 
sultet” kunigas giedodavo. Žiūrė
davau, kaip jis, velykinę žvakę 
pamerkęs vandenyje, ilgai gieda, 
smilko naujai pašventintos ug
nies dūmais. Jau tada žinojau
apie to himno ryšį su mūsų pir
maisiais tėvais rojuje.

Popiežius kaip tik prisiminė
,,Exultet” („Tedžiūgauja”) j 
himną, kuris labai gražiai šlovina 
Dievo gailestingumą, Jo nuosta
bius darbus ir su džiaugsmu skel
bia: „Tikrai laiminga ta kaltė, 
kuri susilaukė tokio didžio Atpir
kėjo”. Tas himnas Bažnyčioje 
žinomas jau nuo V amžiaus. Spė
jama, kad jį sukūrė arba Šv. Am- 
broziejus arba Šv. Augustinas. 
Bažnyčioje įsigalėjo įsitikinimas, 
kad pirmųjų Tėvų nuodėmė Die
vą paskatino atsiųsti savo Sūnų 
išgelbėti nuo gimtosios nuodėmės 
visą žmoniją.

Dievas yra pati didžioji Meilė ir
Gailestingumas, bet iš paties
Dievo pusės atrodo, kad Jo kūri
niai negali Jam nustatyti planų. 
Visa kūrinija, kas ji yra ir ką ji 
veikia, priklauso nuo Dievo vi
suotinės valios. Begalinėje Būtyje 
mes judame, gyvename ir esame, 
kaip Šv. Tomas pasakytų, Dievas 
yra pirmasis judintojas, ir be Jo 
valios nieko neatsitinka nei dan
guje, nei žemėje. Dievo nutarimas 
įsikūnyti ir tapti žmogumi yra 
amžinas kaip pats Dievas yra 
amžinas. Evangelijos prologe 
parašyta, kad per įsikūnijusį 
Dievą (Žodį) visa atsirado, ir be Jo 
neatsirado nieko, kas tik yra 
atsiradę (Jn. 1,3). O Šv. Povilas 
laiške kolosiečiams skelbia, kad

Kristus yra visatos galva, nes 
Jame sutverta visa, kas yra 
danguje ir žemėje, visa sutverta 
per Jį ir Jam (Kol 1,15-16). Taigi, 
kai Dievas pirmiesiems tėvams 
pažadėjo Atpirkėją, tai Jis savo 
būdu apreiškė jiems Įsikūnįjimo 
paslaptį. Kas gi gali pasakyti, 
kodėl Dievo Sūnus įsikūnijo ir 
kodėl dėl to įsikūnijimo yra 
sutvertas visas pasaulis ir visa 
žmonija? Žmogaus ribotu pro
tavimu galėtume pasakyti, kad 
Dievas, savo amžinybėje neturė
damas nei skausmo, nei mirties, 
panūdo gauti patyrimą, ką reiš
kia kentėti ir ką reiškia numirti. 
O gal begalinė meilė reikalauja 
aukos iki išnykimo, kaip Šv. To
mas Akvinietis pasakytų, abys- 
sus abyssum invocat — bedugnė 
bedugnę iššaukia.

Kodėl dabar visa mūsų žemelė 
yra žmonių ašaromis aplaistyta ir 
nuo kraujo soti, kodėl tiek 
nekaltų vaikų kenčia, kodėl tokie 
žiaurumai mūsų pasaulyje, kas gi 
pasakys? Betgi tai yra Dievo 
tvarka šiame pasaulyje. Be Jo 
žinios niekam nė plaukas nuo 
galvos nenukrenta. Ir kaip sutai
kinti tą tvarką su Dievo begaline 
meile? Jei paklaustume Kristų, 
Jis pasakytų, kad to reikia visoje 
amžinybėje, ir parodytų penkias 
žaizdas, su kuriomis Jis įžengė į 
dangų amžinam gyvenimui. Mes 
šioje žemėje esame tik piligrimai. 
Trumpas yra mūsų gyvenimas. 
Taigi gal ir mums reikia tos 
patirties, kurios Dievas neturėjo 
visoje amžinybėje, bet laikų 
pilnybėje gavo tą patirtį per savo 
Sūnų, kuris atpirko visą žmoniją. 
Taigi visa žmonįja eina Kristaus 
keliu į Jo amžiną gyvenimą. Štai 
kaip atrodo bent man blogio pro
blema ir žmonijos išgelbėjimas.

Kodėl tiek daug religijų, kai 
yra tik vienas Dievas, ar tik 
Roma yra teisinga tarp tokios 
daugybės religijų, ką reiškia 

. išganymas, žmonįjos išgelbėji
mas? Popiežius atsako, kad tarp 
daugelio religijų yra bendras 
pagrindinis elementas, o išganyti 

I arba išgelbėti reiškia išlaisvinti 
nuo galutinio blogio, — nuo mir
ties. Per Kristaus atpirkimą mir
tis nustoja buvusi galutinė blogy
bė. Per prisikėlimą it numirusių
jų gyvybė turi pergalę prieš mirtį.

Prisimindamas keletą žymes
nių religijų, popiežius apie budiz
mą išsireiškė, kad tai yra dau
giau ateistinė sistema kaip religi

ja. Budizmo išpažinėjai dėl tokio 
popiežiaus įvertinimo labai užsi
gavo. Popiežiui lankantis Singa
pūre (Tri-Lanka), jų atstovai 
pareiškė protestą ir reikalavo at
šaukimo. Budizmas prasidėjo In
dijoje šeštame šimtmetyje prieš 
Kristų. Gautama Buddha pradėjo 
viešai protestuoti prieš Vedi 
religijos ritaualinį griežtumą. 
Pagal Buddha mokslą, žmogaus 
laimė glūdi visų pasaulio verty
bių atsisakyme. Iš tokio pasaulio 
paneigimo ateina savęs vidinis 
pažinimas. Budistų dabar pri- 
skaitoma daugiau kaip 223 
milijonai.

Kad yra tiek daug religijų, o tik 
vienas Dievas, atrodo, tokia yra 
Dievo tvarka, nors apie tai 
popiežius nieko nepasakė. Kris
tus kaip savo bendrininkus ir tar
pininkus į išganymo darbą pri
ėmė apaštalus, savo mokinius, o 
po jų sekė kiti Dievo tarnai. Iš 
religijų istorijos gana aišku, kad 
religijų daugėjimas atėjo iš 
žmonių pusės. Taigi po Įsikūniji
mo paslapties išgelbėjimas ateina 
ne tik iš Dievo malonės, bet taip 
pat ir iš žmonių bendravimo su 
Dievu, iš dieviškos pasiuntinybės 
vykdymo. Prieš įžengimą į dangų 
Kristus tarė apaštalams: „Eikite 
į visą pasaulį ir skelbkite Evan
geliją visai kūrinijai. Kas įtikės 
ir pasikrikštys, bus išgelbėtas, o 
kas netikės, bus pasmerktas” 
(Mrk. 16, 15-16). Šitie Kristaus 
žodžiai pažadina žmoguje didelį 
susimąstymą.

Pasaulyje visą laiką buvo ir yra 
pati didžioji žmonijos dalis, kuri 
Kristaus vardo ir Jo mokslo nėra 
girdėjusi ir nėra krikšto priėmu
si. Bet Kristaus kančia ir mirtimi 
visa žmonįja yra atpirkta. Kristui 
užgimus, angelai giedojo ir su 
džiaugsmu skelbė taiką geros va
lios žmonėms. Negali pražūti am
žinai geros valios žmogus. Jeigu 
jis gyvena pagal savo sąžinės 
balsą, tai jis bus išgelbėtas, nes 
tas balsas yra paties Dievo įdieg
tas į sielą.

Krikščionybė, įeidama į tretįjį 
tūkstantmetį yra religijų mažu
moje. Jeruzalėje, kur kentėjo ir 
mirė visų mūsų Išganytojas, 
krikščionių priskaitoma tik 15 
tūkstančių. Romos katalikų skai
čius paskutinėje vietoje. Didžioji 
dauguma yra mahometonys. Kas 
Kristaus mokslo nėra girdėjęs, 
nebus toje aukštumoje kaip apaš
talai ir kankiniai, bet jei jis geros
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valios žmogus, tai nebus ir pas
merktas amžinai. Kristus pasa
kė, kad pas Jo Tėvą yra daug 
buveinių. Kai išeini vėlų vakarą 
į lauką ir kai pažvelgi į dangaus 
skliautą, tai matai begalinę 
daugybę žvaigždžių, matai dide
lius pasaulius. Taip ir ateina 
mintis, kad tie pasauliai skirti ne 
vien tik mūsų tikėjimo para
pijiečiams.

Dabartinis popiežius mums, lie
tuviams, yra nepaprastai geras. 
Jis stengiasi į mus prabilti mūsų 
kalba. Jis lietuviškai kalba 
mums geriau kaip kai kurie 
mūsų tikri lietuviai. Mes tikime,

kad visa mūsų tauta yra jo mal
dose, bet ką sako apie ekumeniz
mo dialogą Lenkįjoje, atrodo, kad 
yra prieš mūsų patirtį. Jis sako, 
kad lenkų kultūra yra tolerantiš
ka ir atvira žmonėms, kurie gal
voja kitaip, kurie kalba kita 
kalba arba turi kitą tikėjimą, 
kurie meldžiasi ir turi tikėjimo 
paslapčių apeigas skirtingas. Gal 
taip ir yra apie Krokuvą, kur po
piežius gimė ir augo, bet nuo 
Varšuvos arčiau Vilniaus, Ukrai
nos ir Gudijos lenkai neturi 
tolerancįjos nei kitų apeigų religi
jai, nei kitų tautų kalbai ir jų 
kultūrai. Mūsų Palaimintasis 
Jurgis Matulaitis yra daug išken

tėjęs dėl tokios tolerancijos 
trūkumo. Bet gal tai jam ir padėjo 
pasiekti aukšto šventumo. Vil
niaus krašte visą laiką lietuviai 
daug kentėjo nuo lenkų dėl savo 
kalbos, dėl savo kultūros puose
lėjimo, dėl lietuviško žodžio 
bažnyčiose, mokyklose. Dar ir 
dabar Suvalkų trikampyje nėra 
laisvės ir tolerancijos nei 
lietuviškai kultūrai, nei kalbai 
bažnyčioje. Gal Vilniaus krašte 
yra ir kitokie lenkai. Jie yra 
daugiausia sulenkėję lietuviai. 
Tada tokie buvusios kalbos 
nepakenčia.

Baigdamas paskutiniuosius 
knygos puslapius, popiežius

prisipažįsta, kad jis iš Lenkijos 
atsivežė gilų pamaldumą į Dievo 
Motiną Mariją. Kardinolas Stepo 
nas Wyszynskis jam papasakojo 
apie kardinolo Augustino Hlondo 
paskutinius žodžius mirties va
landą: „Pergalė, jei ateis, ji ateis 
per Marįją”. Dar būdamas Lenki
joje, jis matė ir patyrė, kad tie 
žodžiai yra teisingi.

Knygos motto yra peržengti 
vilties slenkstį ir nesustoti, ir 
leisti būti vedamam. Paryškini
mui tos minties jis pacituoja 
lenkų poeto Ciprijono Norwido 
žodžius: „Ne su Išganytojo kry 
žium paskui save, bet su savo 
kryžiumi paskui Išganytoją”.

I *
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A. a. Marija Gimbutienė (žvelgiant asmeniškiau)
BRONYS RAILA

(Šių metų balandžio 2 dieną Los 
Angeles, Šv. Kazimiero parapijos 
salėje JAV LB Vakarų apygarda ir 
Akademinis skautų sąjūdis drauge 
surengė dr. Marijos Gimbutienės mir
ties metinių paminėjimą. Rašytojo, 
žurnalisto Bronio Railos kalbą 
paskaitė ASS vadijos pirmininkas 
Gediminas Leškys.)

Neseniai buvau paprašytas pa
ruošti specialų pranešimą apie 
Mariją Gimbutienę, man neįpras
tu ir sunkoku požiūriu: papasako
ti, ką žinočiau iš asmeniškos 
pažinties apie ją, kaip asmenį ar 
asmenybę... Na, šiek tiek gal ir 
žinočiau, bet vis dėlto man tai 
neįprasta tema. Ir pats požiūris 
kiek rizikingas. Galiu kai kur 
suklysti, o „asmeniškumai” būna 
ypač pavojingi nesusipratimų 
kivirčai. Bepigu jums kitiems 
kalbėti apie Mariją, kaip moksli
ninkę, jos profesijos ar viešosios 
veiklos duomenimis.

Turėjau progos pažinti Mariją 
gal kiek anksčiau, negu kai kurie 
iš jūsų gimėte. 1933 metais, kai 
mano jaunamartė žmona pradėjo 
mane supažindinėti su jos gimi
nėmis Kaune, ypač mėgo mane 
nutempti pas josios tetą, akių 
gydytoją Veroniką Janulaity- 
tę-Alseikienę, tadą gyvenusią 
Mickevičiaus gatvėje. Be abejo, 
dar ne akių gydyti, o dėl santykių 
užmezgimo ir pramo'”0 Daktarė 
buvo labai gyva paši ovė, mėgo 
ir politikos temas. Turėjo visuo- 
menininkės gyslą, šnekėdavo 
energingai, trumpais sakiniais — 
su ja vesti ramų dialogą man 
nelabai sekdavosi. Labiau buvo 
įdomu pasikalbėti su jos sūnumi 
Vytautu, tada jau besireiškiančiu 
žurnalistu apie kiną ir filmus.

Gerokai jaunesnę dukterį, gim 
nazistę Mariją Birutę tada retai 
namuos tematydavom. Jos laiką 
užimdavo pamokos, tai vėl pra
mušta galva sportui: žiemą — 
čiuožykloj, vasarą — skautybei 
irklavimui, ekskursijoms. Be to, 
buvau tada jai aiškiai per senas, 
daugiau nei dešimtmečiu vyres
nis. Mama ją dar kankindavo ir 
laiką suėsdavo muzikos pamoko 
mis. Samdė privačius mokytojus, 
idant mergaitė išmoktų gerai 
groti pianinu. Tuo metu aš irgi 
buvau atsitiktinai pakliuvęs į 
muzikos mokyklą — ne tiek dėl 
pačios muzikinės, kiek dėl 
gerklinės kultūros palavinimo 
(mat tada radiofonui ruošdavau ir 
įkalbėdavau spaudos apžvalgos 
reportažus). Jaunoji pianiste man 
buvo įdomi. Kai kartąją užtikom 
namie, tai mama sugriebusi pa
reikalavo, kad ką nors mums 
paskambintų ir parodytų ką jau 
moka. Nebegalėdama išsisukti ir 
visaip muistydamasi, Marija pa
galiau atsisėdo prie pianino. Ner
vinosi nepatenkinta, vartaliojo 
gaidas ir skubėdama paklausė: 
„Tai ką jums paskambint? Cho- 
peną, Bethoveną, o gal mėgstat 
Brahmsą?”

Brahmso nemėgom, bet susita 
rėm dėl Bethoveno. Ir ji greitu 
tempu, labai temperamentingai 
paskambino kažkurią sonatą — 
kaip man tada atrodė, žymiai 
geriau, negu mano pažįstamos jos 
amžiaus mokinės Kauno konser
vatorijoje. Ir tą pareigą atlikusi, 
tuoj dingo iš namų.

Toks buvo mano pirmasis susi
pažinimas su Marija Birute 
Alseikaite. Ir žinot, anuomet 
pagalvoti, kad šiai mergytei kada 
nors vieną dieną pasidarys įdo
mūs paleolitiniai amžiai, patiks 
čiupinėti kaukoles, akmeninius 
kirvukus, sudužusias vazas, sag
tis, apyrankes ir panašias iškase
nas iš senų kapų, kad jai taps la
bai svarbios visokios mitologijos 
ir mūsų, baltų, senobinė praeitis, 
— patikėkit, tai būtų buvęs visiš
kas absurdas.

Aš to tada nenujaučiau, bet 
kaip tik taip buvo per visą sekan
tį, dar ilgą, nuotykingą ir įdomų 
Marijos Birutės Alseikaitės-Gim- 
butienės gyvenimą.

Marija Gimbutienė 1989 metais Vilniuje Algirdo Hilvelio nuotrauka

* * *

Vėliau mes protarpiais pasima
tydavom, bet (prisipažinsiu) tada 
nesidomėjau Marijos tolesnėm 
studijom Vytauto Didžiojo ir 
Vilniaus universitetuose, nes 
josios pasirinktoji mokslo sritis, 
ypač archeologija, buvo itin 
tolima mano anų metų dėmesiui 
ir skoniui. Man vis labiau 
rūpėdavo dabartis ir ateitis, o ne 
praeitis, ypač ta tolimoji, akme
ninė. Tačiau po kelerių metų jau 
visiškai kitokiom aplinkybėm 
mūsų sąsajos atsistatė, tad keletą 
sekusių dešimtmečių nutikimų ir 
išlikusių įspūdžių čia mėginsiu 
glaustai suminėti.

Pirmasis, mane stipriai pa
veikęs ir nepamirštamas įspūdis 
buvojau po karo, kai 1946 m. iš 
Paryžiaus nuvykau į prancūzų 
zoną Vakarų Vokietijoje susipa
žinti su mūsų karo pabėgėlių, 
tada jau pavadintų D.P., veikla ir 
su ten patekusiais artimesniais 
spaudos draugais. Tada aplan
kiau ir Freiburge besilaikančią 
Mariją, kuri čia toliau studijavo 
universitete ir jau baigė rašyti 
daktarato disertaciją apie laido- 
seną (die Bestattung...) priešisto
riniais laikais, taip pat atskiras

studijėles lietuviškai: apie lietu
viškus kryžius, mūsų protėvių 
pažiūras į mirtį ir sielą ir 1.1. Bet 
jos pačios buitinio gyvenimo ap
linkybės, pokario vargai, netur
tas, atsiradęs šeimos prieauglis, 
labai, labai kuklus gyvenamasis 
ir darbo kambarėlis tada mane 
tiesiog pritrenkė ir kartu stebino. 
Kokia turėjo būti atkakli, ryžtin
ga, narsi ir ambicinga ta jauna 
moteris, kad tokiom nepalankiom 
aplinkybėm galėjo toliau siekti 
mokslo, rašyti veikalus, jungtis į 
tarptautinius savo specialybės 
žurnalus! Niekojai nesakiau, bet 
be galo stebėjaus ir nuo to laiko 
pajutau jai pagarbą ir giminišką 
meilę.

Ir toksai jautimas nepasibaigė, 
tik vėliau dar stiprėjo, kai 
Marytės šeima emigravo Ameri
kon ir vargais negalais apsistojo 
Bostone. Ir čia netrukus ji pradėjo 
ryžtingai tęsti, tiksliau sakant, 
gilinti ir plėsti savo profesijos 
studijas, netrukus kibti prie 
stambių veikalų archeologijos, 
proistorės, mitologijos pro
blemų. Užtat Harvardo uni
versiteto Peabody Muziejaus 
netrukus buvo įvertinta ir gavo 
paramos metus padirbėti Kalifor
nijoje, Stanfordo universiteto

iHrija Gimbutienė, vilkinti „Eglėa, žalčių karalienė*” drabužiu.

aplinkoje, kur ji parašė naujų 
veikalų (pvz., studiją apie baltus) 
ir giliau įsijungė į bendradarbia
vimą savo srities mokslinėje lite
ratūroje įvairiomis kalbomis. Ji 
tada kartą kitą aplankydavo mus 
Los Angeles apylinkėje, o mes ją 
aplankydavom Palo Alto. Stebė
jau ir nuolat stebėjausi ta pačia 
josios energija, optimizmu ir dar
bingumu, — ypač stiprėjančiu dė
mesiu lietuviškom dabarties pro
blemom ir dargi specifiniais mū
sų tuometinės tautinės rezisten
cijos dalykais. Per tuos susitiki
mus visa tai apšnekėdavom (tarp 
kitko, josios dėka tada užsimezgė 
šioks toks pabendravimas su Ber- 
keley universitete pradėjusiu 
dirbti lietuviam artimu Česlovu 
Milošu). Mes gėrėdavomės, stebė
damiesi, kaip Marija ištesėjo ir 
galėjo, šalia visokių kitokių ne
lengvų buitinių ir augančios 
šeimos rūpesčių, reikštis taip 
gaiviai, plačiai ir kūrybiškai.

Vėliau buvo pakviesta pro
fesoriauti į Kalifornijos universi
tetą (UCLA) jau savo tiesioginės 
specialybės ir pomėgio srityje, čia 
padėdama suorganizuoti lietuvių 
kalbos mokymo poskyrį, atlikinė
jo paskaitas, rašė naujus veikalus 
ir veik kiekvieną vasarą dalyva
vo eilėje išvykų įvairiuose kraš
tuose archeologijos kasinėjimų 
tikslais, visur rinkosi jai reikalin-. 
gą medžiagą, nepamiršdama ir 
lietuvių mokslo ir kultūros propa
gandos amerikiečių ir kitataučių 
aplinkoje. Ir vis atidžiau domėjosi 
lietuvių rezistencijos problemo
mis tėvynėje, važinėjo į Lietuvą 
ne tik jau sirguliuojančios moti
nos lankyti, bet ir palaikyti san
tykius su savo mokslinės srities 
kolegomis, domėtis jų vargais, 
kelti jų pasitikėjimą ir dvasią, po 
to privačiais kanalais informuoti 
kai kuriuos užsienio lietuvių 
veiksnius apie padėtį Lietuvoje.

Tuo pat laiku ji domėjosi ir 
gabiai tvarkė savo, sakytume, 
platėjančią buitinę „politiką”, 
įsigydama įdomią ir jaukią gy
venvietę kalnuotoje Topangoje ir, 
tarsi kažkokios ekspansijos geis
mo apsėsta, pirko sklypus ir tris 
namus Lucerne Valley, plėtė te
nykštę „lietuvių koloniją” (šian
dien, deja, jau labai išretėjusią).

Visa tai buvo mano ir mano 
žmonos trečias džiaugsmas ir 
nustebimas: kaip ji galėjo tiek 
sugebėti ūkiškai dirbti ir kartu 
augti, kaip mokslininkė tarptau
tinėje plotmėje ir nesumenkinti 
savo rūpesčių lietuvių kultūros 
kūryba ir tautos laisvės šauki
mais. Nepaisant anuometinių 
varžtų, vis domėtis ir dalyvauti 
lietuviškame gyvenime (kaip 
anuomet sakydavom) šiapus ir 
anapus „geležinės uždangos”.

Daug anksčiau buvau skaitęs 
statistiką, kad po karo Ameriko
je ir Kanadoje subrendo ir

pasireiškė per trejetą šimtų 
vyresnių ir jaunesnių lietuvių 
profesorių ar dėstytojų univer
sitetuose, kolegijose, specialiuose 
institutuose. Šiandien gal jų būtų 
dar daugiau. Bet kiek regim, 
lietuviškame kultūros ar politi
kos gyvenime dalyvauja gal tik 
kelios dešimtys tų intelektualų ir 
dar mažiau dabar jau išsilaisvi
nusios Lietuvos pagairėse.

Marija buvo kaip tik viena iš tų 
nedaugelio, viena iš aktyviausių, 
nors per pastarąjį dešimtmetį jau 
varginama sunkėjančių sveikatos 
kliuvinių.

* * *

Šiandieną susitelkime, kur švie
sa neužgeso, kur naujos grožio ir 
vilties žiežirbos skilo. Tai, 
žinoma, būtų per platu šiame 
nebe asmeniškame pranešime. 
Norėčiau priminti, kad peržiū- 
rėtumėt nesenus atbalsius apie 
Mariją Gimbutienę Lietuvos 
spaudoje. Ten rastumėt tai, kas, 
man atrodo, dvasiškai gražiausia 
Marijos gyvenime ir jos 
svajonėse. Vienas iš tų perlų buvo 
jos pasisakymai per prakalbą 
Vytauto Didžiojo universitete, 
kaip ji dėkojo ir kaip įvertino jai 
ten suteiktą garbės daktaro 
atžymą, ir ko ji siekė ir ką ji sva
jojo per visą savo gyvenimą.

Pridėsiu paskutinį ir patį vė
liausią josios išsisakymą — 
trumpą, o vieną iš pačių gražiau
sių jos įsitikinimų. Tik tatai jau 
buvo jos svajonių paskutinė 
giesmė, deja, jau gulbės giesmė. 
Tai jos pokalbis su Vilniaus tau
totyros mokslininku prof. Nor
bertu Vėliumi, pats paskutiniau- 
sias pokalbis, kai Marija Gimbu
tienė lankėsi Lietuvoje paskutinį 
kartą 1994 m. yasarą ( žr. „Šiau
rės Atėnai” nr.n35, 1994 m.). 
Kadangi tada Lietuvoje didėjo ne
rimas ir rodėsi grėsmingų ženklų 
dėl mūsų tautos ir valstybės atei
ties, tai Marija ta proga išdėstė 
savo pažiūrą, tarsi kokį įsitiki
nimų testamentą ir kartu perspė
jimą lietuvių tautai: kuo mūsų 
tauta buvo ir tebėra stipri, ko
kiom dvasinėm vertybėm gyven
dama ji galės išlikti ir nuo pavojų 
apsiginti.

„Svarbiausia, — ji tada kalbėjo 
Norbertui Vėliui, — nenukirs- 
kime šaknų su mūsų tautos 
dvasine praeitimi... Atnaujin
kime ryšius su mūsų senosios 
kultūros tęstinumu ir josios 
dvasiniais lobiais... Junkimės į

M a rija Gimbutienė au dailininkai* Vytu ir Nijole Sakalnuakaia, aukūruaiaia 
„Eglėa, žalčių karalienė*” kostiumą.

Europos senojo dvasingumo at
gaivinimo sąjūdį... Išlaikykim 
mūsų etninės kultūros turtingą 
paveldą... Nepasiklyskim pri- 
artėjusios naujosios mechaninės 
civilizacijos pagundose... Mūsų 
tikrasis tradicinis lietuviškumas 
buvo ir turi būti vertingas...

Ir ji dar pabrėžė: „... man lietu
vio vardas visuomet siejasi su 
aukšta morale, su tikrai civilizuo
tu žmogumi, kuris mus turėtų iš
gelbėti... Nes jeigu mes pasi
duosime dabar — tai bus viskas 
baigta”... Ir ta proga Marija rūs
čiau dar priminė, kad kadaise 
baltų-aisčių gentys, kalbėjusios 
giminingomis 'kalbomis, gyveno 
plotuose mažne nuo Berlyno ligi 
Maskvos... O kas vėliau iš to 
beliko?.. Beveik du trečdalius tų 
žemių atėmė slavai, trečdalį ger
manai, mums beliko tik mažytis 
vidurys... Ir paskutiniai jos po
kalbio neramūs žodžiai buvo 
klausimas: „kaip mums dabar 
išlikti?”

Kiekvienas pagalvokim ir kiek
vienas pats atsakykim: ko reikia, 
ko norim, ką galim...

* * *

Pabaigai dar kiek lyrikos, skir
tos mums, losangelėnams. Moks
liškai, visuomeniškai ir asme
niškai kartą Mariją išskirtinai 
pagerbė ir įvertino mūsų didysis 
dienraštis „Los Angeles Times”, 
kai 1968 m..šalia kitų įžymybių, 
Mariją išrinko, kaip daugiausiai 
pasireiškusią tų metų moterį 
(Woman of the Year) mokslo sri 
tyje.

Po labai iškilmingo tų garbės 
taurių įteikimo laimėtojoms 
amerikiečių salėje, vėliau mano 
žmonos (Marijos pusseserės) pa
stangomis 1968 m. gruodžio 15 d. 
buvo suruoštas specialus Marijos 
laimėjimo atšventimas artimųjų 
tarpe, įvykęs jos mylimoje Topan- 
gos vasarvietės viloje, Holly 
woodo kalnų tąsoje, netoli 
neramaus Pacifiko.

Čia lietuviškoje aplinkoje tradi 
ciškai jaukių vaišių metu savo 
pagarbos, dėkingumo ir pasigė
rėjimo jausmus su skambiais lin
kėjimais pirmoji eilėmis išreiškė 
poetė Danutė Mitkienė, po jos — 
anuometinė mūsų Dramos sam
būrio režisierė Dalila Mac- 
kialienė ir aktyvi visuomenės 
veikėja Alena Devenienė. Neiš
kentė ir kai kurie vyrai, jų tarpe 
mokslinio darbo kolega UCLA 
prof. dr. Algirdas Avižienis, Loyo 
los universiteto prof. dr. Kazimie
ras Alminas (Alminauskas) ir 
UCLA lietuvių kalbos instruk-

torius, rašytojas Juozas Tininis. 
Tačiau visus savo sveikinimo 
vaizdingumu viršijo amžiumi se
niausias, o širdimi vienas iš 
jauniausių — rašytojas Juozas 
Švaistas.

Ta proga mūsų anūkė Nida, 
simbolizuojanti giminės trijų 
generacijų tęstinumą, buvo iš
rinkta įteikti visų svečių bendrą 
prisiminimo dovaną — skulp
toriaus Petro Vėbros padarytą 
įspūdingą Vytį.

Visa tai buvo tartum vakar. 
Tegu tai sugrįžta dar valandėlei 
ir šiandien...

„Dainavos”
dirigentas

(Atkelta iš 2 psl.)
šiandien, kai yra mažiau ir 
mažiau talkininkų, labai daug 
prašoma iš ansamblio narių. Tuo 
pačiu vaidybinės repeticijos 
atima laiką, kurį būtų galima 
pašvęsti, išmokstant daugiau 
dainų ir gilinant repertuarą. Vis 
dėlto 50-mečio koncerte, pirmoje 
koncerto dalyje, įstengsime publi
kai pristatyti muzikinį montažą, 
kurio režisierius ir kūrybinė jėga 
yra Vytas Čuplinskas. Mums pa
dėti sutiko Audrė Budrytė, Jūra
tė Jankauskaitė (ilgametė „Dai
navos” ansamblio talkininkė), 
Haris Subačius, Gytis Liulevi- 
čius, Kazys Motekaitis, Vida 
Momkutė ir kiti. O dėl ateities 
planų — negaliu tiksliai atsakyti. 
Jeigu jausime reikalą arba norą 
statyti muzikinį-vaidybinį veika- ,* 
lą, bandysime tai įvykdyti.

KAZYS SKAISGIRYS: Diri
gento Stepo Sodeikos laikais 
„Dainava” suruošė kelis religi
nius koncertus. Buvo atlikta: 
„Stabat Mater” — Rossini, „Kris
tus Alyvų daržely” — Beethoven, 
„Betliejaus Žvaigždė” — Adams, 
„Kančios naktis” — Bruno Mar- 
kaitis ir „Septyni paskutinieji 
Kristaus žodžiai” — Mercedante. 
Dirigento Dariaus Polikaičio ka
dencijoje jau buvo suruošti trys 
religiniai koncertai, pavadinti 
„Dievas, Lietuva ir mes”, „Že
mėn taiką nešu” ir „Tylią šventą 
naktį”.

— Ar ansamblis numato išlai
kyti šią gražią tradiciją ir kada 
nors dar suruošti religinės muzi
kos koncertą?

DARIUS POLIKAITIS: Aš
manau, kad religinių koncertų 
tradicija tęsis ir toliau. Ypač 
kalėdiniai koncertai, kurie pas 
lietuvius buvo kažkaip dingę, 
patenkina visuomenės norą pasi
džiaugti šventiška nuotaika, pa
galvoti apie Kalėdų prasmę, iš
girsti lietuviškų ir kitokių 
giesmių. O be to, bažnyčiose labai 
malonu giedoti — dažniausiai 
akustika yra labai palanki 
balsui!

KAZYS SKAISGIRYS: „Dai 
navos” ansamblio kūrinių reper 
tuare daugiausia būdavo atsto
vaujami šie lietuvių kom
pozitoriai: Stasys Šimkus, Kazi
mieras Viktoras Banaitis, Jeroni
mas Kačinskas, Juozas Naujalis, 
J. Karosas, J. Štarka, J. Zdanius, 
Juozas Žilevičius, Bronius Bu- 
driūnas, J. Strolia, Faustas Stro- 
lia, Jonas Govėdas, Giedra Gu
dauskienė ir kiti.

— Ar galima išgirsti pavardes 
tų autorių, kurių dainos bus at 
liekamos jubiliejiniame kon 
certe?

DARIUS POLIKAITIS: „Dai 
navos” ansamblio jubiliejiniame 
koncerte bus atliekami Felikso 
Bajoro, Kazimiero Viktoro Banai
čio, Algirdo Bražinsko, Broniaus 
Budriūno, Balio Dvariono, Jono 
Govėdo, J. Gudavičiaus, Broniaus 
Jonušo, Ritos Kliorienės, Bro
niaus Kutavičiaus, Alfonso Mi
kulskio, J. Neimonto, G. Savinie- 
nės, Stepo Sodeikos, Fausto Stro- 
lios, Stasio Šimkaus, Jono Švedo 
ir Juozo Žilevičiaus kūriniai.

(Už pasidalinimą mintimis ir 

sugaištą laiką Dariui Polikai- 
čiui dėkoja Kazys Skaisgirys)
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