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Giesmė Martyno 
Mažvydo knygose

JŪRATĖ TRILUPAITIENĖ

Skatinimas
Žodis „skatinimas” susijęs su 

veiksmažodžiu „skatinti". Jo 
prasmė: raginti, judinti; skatin
ti ką nors daryti, mokytis, vie
nytis; palaikyti norą, iniciatyvą, 
idėją ir panašiai.

O skatintojas yra žmogus, ge
rai suvokiantis naudingo veiki
mo vertę. Jis ir pats savo žodžiu 
ar pavyzdžiu dažnai patraukia 
kitus daryti tai, kas mūsų gyve
nimą šiek tiek pastumia į švie
sesnę, sveikesnę, taikesnę atei
tį. Ir tie, kurie sugeba kitus 
paskatinti kokiam nors vertin
gam tikslui, yra ypatingi žmo
nės. Sakyčiau, reiklūs visuo
meninio ar kultūrinio gyvenimo 
prekijai. Įkalbėk kokiam retai 
skaitančiam užsiprenumeruoti 
lietuvišką laikraštį ar žurnalą 
— tai jau Skatinimo medalio 
vertas laimėjimas. O jei įtikinsi 
ją' 'ar jį nusipirkti vertingą 
mūsų leidyklų knygą — rimto 
ordino verta paskata. Juo la
biau šiais laikais, kai spoksoji
mas į televiziją ar aistringas 
flirtas su kompiuteriais tapo 
kūno ekvilibriumą zulinančia 
mada. Jau nešneku apie žalą 
mąstymui.

Žmogiškame pasaulyje skati
nimo niekad netrūksta. Reli- 

» ginės institucijos, mokyklos, 
įvairios geranoriškos organiza
cijos savo ruožtu skatina elgtis 
taip, kaip mūsų tradicinė, patir
ties grūdinta etika nurodo. Fi
losofijos veikalai didžia dalimi 
spinduliuoja ir skatinimo švie
sa. Visos teologinės nuorodos į 
Dievą — tąją absoliutinio gėrio 
esybę — turi tikslą tvarkyti ti
kinčiųjų kelius dangopi. Atrodo, 
kad žmogiškos išminties siste
moje, kur tik veikia smegenys, 
kur tik plaka širdys, linkmė į 
pozityviąją pusę yra savaime 
suprantamas dalykas. Gyvybė 
be gėrio neįsivaizduojama.

O vis dėlto kariaujama, žu
doma, kankinama, grobiama, ap
gaudinėjama, pavergiama, perse
kiojama... Nusikaltimų prieš 
gyvenimą galima suminėti il
giausią sąrašą. Žmonijos isto
rija bet kada piešiama ne tik 
rimties, ne tik kvailybės, bet ir 
apokalipsės bruožais. Ir jeigu 
kas priekaištauja, kad nūdien 
menuose yra per daug cinizmo, 
ironijos, pašaipos, per daug 
žiaurybių pavaizdavimo, tegul 
tuo nesistebi; šitoks cinizmas, 
mano manymu, tai įskaudinto 
mąstančio žmogaus reakcija 
prieš nuolat siaučiančius žiau-

rumus, prieš visokią menkystę, 
prietarus, pigius sentimentus, 
šabloną, veidmainiavimą, žmo
nių išnaudojimą. Cinizmas yra 
antidotas. Maišto prieš blogį 
išraiška. Juk normalus žmogus 
negali ramia sąžine taikstytis 
prie to, kas ardo žmonijos gero- 
vinius audinius. Be to, anot 
modernių psichologų, cinizmą 
nuo tiesos skiria tik plonytė 
riba.

Reikia neužmiršti, kad ir to
buliausioje visuomenėje ne vi
siems individams (paveldėtų 
genų, aplinkos ir įvairių sąlygų 
dėka) galimybės į sėkmę ir į 
sveikatą yra lygiai vienodos. 
Tokia yra mūsų lemtis negimti 
pakankamai turtingų, intelek
tualių ar sveikata trykštančių 
tėvų kieme. Ateiname į pasaulį 
skirtingi. Net ir mirštame kiek
vienas savaip. Cinikas pasa
kytų: tik vienoje vietoje surasi 
lygybę — kapinėse. Bet ir čia 
daug kur dūkso nevienodi pa
minklai.

Jei neturi klausos, geru muzi
ku netapsi. Be aštraus intelek
to, mokslininku nebūsi. Jei ne
turi lėšų, bus itin sunku rior- 
maliu laiku baigti aukštąjį 
mokslą Amerikoje. Jei gimei In
dijos parijų tarpe, skursi su ki
tais vargdienių milijonais. Jei 
esi palestinietis, nuo pat vai
kystės būsi mokomas kovoti 
prieš savo krašto pavergėjus. 
Tai nesibaigianti grandinė. 
Ištrūkti iš jos tiesiog neįma
noma.

Likimas (ar atsitiktinumas) 
tau davė pradžią. Esi sviestas į 
žiauriai nevienodų galimybių 
pasaulį. Daryk ką nori. Rašyk 
eilėraščius apie idealų bokštą. 
Gal ir pakilsi? O jei esi gimęs 
silpnavalis, dar pasiligojęs, tai 
neretai jausies nuskriaustas, 
atstumtas, vienišas, kai kada 
tulžies ir pagiežos kamuojamas, 
atšiaurus, kandus... Gyvenimo 
orkestre fiziologija yra bene 
pats svarbiausias instrumentas, 
savo kakofonijomis paklupdan- 
tis ir gabų dirigentą.

Grįžkime prie skatinimo. Argi 
paveldėtų nelygybių plotuose jo 
reikšmė išblanksta? Nemanau. 
Anaiptol. Skatinimo energija 
yra tam, kad žmogus, įvairuojąs 
savo įgimtais pliusais ir minu
sais, galėtų sau surasti tinka
miausią laikyseną. Būtyje. Ki
taip sakant, tapti gamtos Para
doksu teigiama prasme. Kitos 
gi išeities nėra. Jis ar ji kaip

Martyno Mažvydo paruoštos 
pirmosios lietuviškos knygos 
atvėrė naują ryškų Lietuvos 
kultūrinio gyvenimo puslapį. 
Drauge su lietuviškos raštijos 
pradžia į Didžiąją ir Mažąją 
Lietuvą plūsterėjo ir nauja, gai
vi protestantiškos muzikos ban
ga, kuri praturtino krašto muzi
kinį gyvenimą, suteikdama jam 
naujų spalvų.

Mažvydas plačiai atvėrė lietu
viams vartus į krikščioniškojo 
pasaulio muzikos meno lobyną 
— daugybe giesmių, kurios 
lengvai krito į lietuvių širdis, 
nes buvo giedamos gimtąja kal
ba. Jau pirmojoje lietuviškoje 
knygoje Katekizmo prasti žo
džiai, 1547 metais išleistoje Ka
raliaučiuje, buvo išspausdinta 
dešimt giesmių su gaidomis.

Mažvydas visą gyvenimą rū
pinosi lietuviškomis giesmėmis 
ir iki mirties dirbo, ruošdamas 
stambiausią lietuvišką knygą 
Giesmes krikščioniškas, kurios 
pats nebesuspėjo išleisti. Šį 
darbą užbaigė Baltramiejus Vi
lentas 1566 ir 1570 metais, Ka
raliaučiuje išleidęs pirmąją ir 
antrąją šio giesmyno dalis.

Katekizmas ir kitos pirmosios 
lietuviškos knygos neatsirado 
spontaniškai. Giesmių vertimai, 
atranka, jų melodijų mokyma
sis prasidėjo dar tada, kai 16- 
ojo amžiaus pradžioje Lietuvos 
jaunimas vyko siekti mokslo į 
Wittenberg’o, Frankfurt’o prie 
Oderio, Leipzig*o ir kitus protes
tantiškus centrus. Ten jie susi
pažino su Martyno Liuterio 
mokslu, ten jie girdėjo, mokėsi 
ir patys giedojo naujas, neži
nomas ir jau nuo seno Lietuvos 
bažnyčiose skambėjusias griga
liškojo choralo giesmes, kurios 
sudarė naujų liuteroniškų gies
mių pagrindą.

Mažvydas ir kiti žinomi bei 
nežinomi lietuviškos raštijos 
pradininkai lietuviškų giesmy
nų leidybai buvo pasiruošę. Jų 
kūrybiškumą liudija tai, kad jie 
nepasirinko lengviausio kelio, 
nevertė į lietuvių kalbą anks

čiau išspausdintų vokiškų, če
kiškų ar lenkiškų giesmynų, o 
iš esmės sudarė naujus, origi
nalius giesmynus, atrinkdami į 
juos giesmes iš daugelio įvairių 
šaltinių.

Šešioliktajame amžiuje naujų 
protestantiškų giesmių kūryba, 
jų vertimai buvo itin populiarus 
to laikotarpio literatūrinis-mu
zikinis žanras ir pirmosios gies
mės į lietuvių kalbą buvo iš
verstos kur kas anksčiau, nei 
buvo išspausdinta pirmoji lietu
viška knyga. Greta Mažvydo 
dirbo ir kiti lietuviškos raštijos 
pradininkai, kurie rūpinosi 
giesmėmis. Išliko žinia, kad 
Abraomas Kulvietis 1545 me
tais prieš mirtį prašė artimųjų 
laidotuvėse giedoti jo išverstas į 
lietuvių kalbą psalmes.

Mažvydo knygų giesmės bran
gios ne tik todėl, kad jos yra pir
mieji lietuviškos raštijos pa
minklai. Išskirtinis Mažvydo 
knygų bruožas — dėmesys mo
kyklai, meilė žekeliui, t.y. mo
kiniams. Šių knygų giesmės liu
dija lietuviškos mokyklos pir
muosius ryžtingus žingsnius. 
Mažvydas, ruošdamas giesmes, 
rūpinosi jaunimo švietimu, sie
kė, kad lietuviška mokykla ne
apsiribotų lietuviško rašto ir 
tikėjimo tiesų mokymu, bet ir 
plačiau pravertų duris į mokslo 
pasaulį. Mažvydas lietuvišką 
mokyklą kreipė europietinio 
universalizmo keliu. Ir tai jis 
darė, ne vien Katekizme paskel-

Martynas Mažvydas. Gesmes chirksczoniskas, gedomas baszniczosu per 
Aduenta ir Kalėdas ik Gramniczu. (Karaliaučius, 1566). Pirmoji giesmyno 
dalis, jau po Martyno Mažvydo mirties, parengta jo pusbrolio Baltramiejaus 
Vilento.

bęs „Mokslą skaitymo ir rašto”, 
bet ir „giesmes berneliams nau
jai suguldytas”. Greta giesmių, 
kurias giedojo visa bažnyčia, 
visa bendruomenė, buvo ir gies
mių, skirtų tik mokiniams. Tai 
dažniausiai giesmės, kurios di
daktiniais tikslais buvo gieda
mos ir gimtąja, ir lotynų kalbo-

mis. Prie šių giesmių buvo 
nurodytas ir jų lotyniškas šal
tinis. Apie tai, kad šias giesmes' 
privalu giedoti ne tik lietu
viškai, bet ir lotyniškai, buvo 
nurodyta giesmyne: „Dėl žmo
nių galima giedoti lietuviškai, o 
žekeliai gali giedoti lotyniškai”, 
arba „Psalmus lotyniškus gie-

dok iš psalteriaus lotyniško”. G“C 
prie kelių giesmių pateikiama"’ 
ne tik nuoroda į lotynišką ' 
šaltinį — bet greta lietuviško ir 
pilnas lotyniškas tekstas.

Vienintelė lietuviškame gies-”’ 
myne esanti keturbalsė giesmė, ” 
kuriai Mažvydas, kaip jis pats”' 
rašo: „... dielei waiku wissus~- 
kieturis balsus netingieijau pa-‘r- 
dieti”, buvo paimta iš lotynų”' 
kalbos gramatikos. Ši giesmė’” 
buvo giedama, mokant vaikus .’ 
lotyniškos eilėdaros. Įtraukda-.'. 
mas šią giesmę į lietuvišką gies->«» 
myną, Mažvydas labai aiškiai 
išreiškė savo švietėjišką nuos-^-; 
tatą — kad vaikams, pramoku-.; 
siems lotynų kalbos, būtų atvi-,, 
ros durys toliau siekti mokslo. „

Mažvydo giesmių įtaka aki-., 
vaizdi visiems vėliau išleistiems . 
lietuviškiems giesmynams tiek— 
Rytų Prūsijoje, tiek ir Didžiojoje, 
Lietuvoje. Tačiau jo giesmynų, 
įtaka akivaizdi ir lietuvių liau-* 
dies dainoms. Pirmą kartą liau-' 
dies daina buvo užrašyta 1634” 
metais, kada Mažvydo vaikaitis 
Bridžius Gedkantas į atsimi- 
nimų albumą įrašė melodiją ir~ 
tekstą: „Ne visi medžiai arto-° 
jams priduoti”. Jadvyga Čiurlio- ’ 
nytė rašė, kad ši daina, nors ir” 
atspindi liaudies dainas Prūsi-- 
joje, tačiau jos melodija gerokai J 
skiriasi -nuo tikrųjų senovinių! 
liaudies melodijų. O šįdąįpątai- 
savaip mažlietuvių .pertvarky-’ 
ta Mažvydo giesmynų medžią-; 
ga, kurioje savitai suderintas; 
pasaulietinis tekstas ir liutero-, 
niškos giesmės melodija. Tai 
ryškus pavyzdys, kaip amžių 
bėgyje keitėsi Mažvydo giesmių 
melodijos ir tekstai.

Iki mūsų dienų labai pakito ' 
senoji lietuvių kalba, pasimiršoJ 
daugel žodžių ir išsireiškimų,' 
bet nepakito giesmių dvasia, vi- 
sada stiprinusi lietuvių širdis. •
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Siame numeryje:

Nauji etnografo Vacio 
Miliaus darbai

JURGIS GIMBUTAS

nors turi pralaužti negatyvizmo 
užtvaras. Argi kalta gamta, 
argi kalta mįslingoji begalinė 
Visata dėl to, kad mūsų baig
tinėje planetoje Žemėje, nepai
sant tam tikro dėsningumo, vis
kas be gailesčio įvairuoja. Ir 
pavidalai. Ir apraiškos. Ir metų 
laikai, ir dienos. Ir miestai yra 
kitoniški. Ir valstybės. Ir tau
tos. Ir žmonių charakteriai, vi
sada trokštantys paskatinimo 
ištverti.

Pranas Visvydas

Trokštame paskatinimo ištverti • Giesmė Martyno Mažvydo 
knygose • Vacio Miliaus etnografiniai darbai • Studijų dienos 
Lietuvoje • Trijų Lietuvos menininkų koncertai • Dalios Sta- 
niškienės „Dainava” • Parodos: Čiurlionio galerijos 40 metų su
kaktis ir Nijolė Banienė Lietuvių dailės muziejuje

Habilituotas dr. Vacys Milius, 
gyvenąs Vilniuje, tačiau žemai
tis, žinomas savo darbais lietu
vių etnografijoje. Jis yra Vil
niaus universiteto profesorius ir 
Mokslų akademijos Etnografijos 
skyriaus vedėjas. Neseniai išėjo 
du jo parašyti bibliografijos rin- 

, kiniai. Žemaičių etnologijos bib
liografija, išleista Vilniuje, 60 

. puslapių. Leidėjai: Žemaičių 
kultūros draugija ir Žemaičių 
akademija. Šiame leidinyje su
registruota. 19-ojo - 20-jo amžių 
literatūra — knygos ir periodi
kos straipsniai. Medžiaga kla
sifikuojama pagal „Intematio- 
nale Volkskundliche Bibliogra- 
phie” (Tarptautinė tautotyros 
bibliografija) nustatytą tvarką. 
Profesorius Milius suregistravo 
per beveik du šimtmečius pas
kelbtus darbus apie etnografiją, 
sakralinę ir pasaulietinę liau
dies architektūrą, tautodailę, 
papročius, tyrinėtojus ir tų 
spausdintų darbų recenzijas. 
Viskas suskirstyta į 22 skyrius. 
Pavardžių rodyklėje dažniau 
minimi šie autoriai: Konstanti
nas Bružas, Balys Buračas, Izi
dorius Butkevičius, Marijona 
Čilvinaitė, Stasys Daunys, Ig
nas Jablonskis, Liudvikas Ado
mas Jucevičius, Ignas Končius, , 
Juozas Mickevičius, Vacys Mi
lius, Aleksandras Pakalniškis, 

J Juozas Petrulis, Vladas Statke-

vičius, Adomas Vitauskas. Iš 
viso suregistruota apie 330 pa
vardžių, 646 bibliografinės pozi
cijos. Tiražas —1,000.

Kodėį, apsiribota tik žemaičių 
etnologija? Milius pradeda savo 
pratarmę teiginiu, kad žemai
čiai yra išlaikę daug senosios 
kultūros apraiškų iki 20-ojo 
amžiaus vidurio. Jie sulaukė 
nemažo specialistų tyrinėtojų ir 
kraštotyros mėgėjų dėmesio. 
Galėjo lemti ir leidėjai.

Antrasis pastarųjų metų bib
liografinis Vacio Miliaus darbas 
yra „Gimtojo krašto (1934 - 
1943) bibliografija. Si 32 pusla
pių knygutė išleista Vilniuje 
1996 metų pabaigoje. Tiražas 
1,500. Gimtojo krašto žurnalą 
leido Šiaulių kraštotyros drau-

1944 
(1996) 
Nr. 32

Martyno Mažvydo „Katekizmo” sukakties minėjimo JAV komiteto nariai: 
(piroje eilėje) dr. Giedrius Subačius, Nijolė Martinaitytė-Nelson, Laima 
Petrauskaitė-Van der Stoep; (antroje eilėje) dr. Algimantas Kelertas, dr. 
Jurgis Anysas, Dalia Stakytė-Anysienė ir Vilius Trumpjonas. Trūksta: Da
lios Šieninės, Ramūno Buntino ir dr Peter Zansitis.

■rriB K' mp- i
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gija nuo 1927 iki 1943 metų. Iš 
viso išspausdino 31 numerį 17- 
oje knygų, 2,388 puslapių, ilius
truota. Dabar tie žurnalai yra 
bibliografinė retenybė, nes ne
mažai jų sunaikinta per sovieti
nę okupaciją. Lokalinės istori
jos, etnografijos ir aplamai 
kraštotyros klausimais rašė 116 
autorių. Visą medžiagą Milius 
suskirstė j trylika skyrių. Gaila, 
kad i tą knygutę nesudėti 
straipsniai, paskelbti Gimtoji 
krašto Nr. 32, kuris buvo suda
rytas 1944 metais to paties re
daktoriaus P. Bugailiškio, ta
čiau tada nebeišspausdintas. 
Rankraščiai išsaugoti Mokslų 
akademijos bibliotekoje Vil-

tais atsirado galimybė išspaus
dinti ir tą paskutinį Gimtojo 
krašto numerį- Spaudai parengė 
ir redagavo Vacys Milius ir Ro
ma Sabaliauskaitė. Išleido Lie
tuvos kraštotyros draugija 1996 
metų pabaigoje. Toji 100 pusla
pių knyga turi 24 straipsnius su 
iliustracijomis. Tiražas 1,500.

- • >-*. «V«»I *
•HA...♦ * *

Čia suminėtieji leidiniai; vėl 
parodo, kad Lietuvos etnologai 
ir kai kurie leidėjai dirba nenus
todami. Naujais veikalais:*tian- 
doma pasivyti laiką, prarastą 
okupacijų metu, kada lietuvių 
kultūros tyrinėjimai buvo nus- 

niuje. Tik po 51 metų, 1995 me- tumti paskutinei! vieton.
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Lietuva 21-ojo amžiaus 
išvakarėse

Svarstymai ant Nemuno kranto Jurbarke

Santara - Šviesa Lietuvoje

JUOZAS BAUŽYS
„Lietuva 21 amžiaus išvaka

rėse: tarp Europos ir Eurazi
jos”^- Jjfįivo pagrindinė “Į laisvę” 
fon^tf Šeštosios studijų savaitės 
Lietuvėje tema. Šiemet studijos 
vyko birželio 26-29 d. Jurbarke, 
į kur ketvirtadienio rytą iš Kau
no pajudėjo pilnas autobusas 
dalyvių ir svečių, kurie keliau
dami gražiomis Nemuno pa
krantėmis, sustodami keliose is
torinėse vietovėse, pavakare at
vyko į Jurbarką. Aikštėje prie 
Jurbarko kultūros rūmų jau 
laukė didžiulis būrys jurbarkie
čių. Buvo pakelta trispalvė ir 
sugiedotas himnas, o salėje stu
dijų dienas maldos žodžiais ati
darė arkivyskupas Sigitas Tam- 
kevičiuS ir evangelikų vyskupas 
Jonas Kalvanas. Kalbėjo Jur
barko meras Aloyzas Zairys, 
ambasadorius dr. Vytautas 
Dambrava, dr. Adolfas Darnu
sis, Jonas Zairevičius, Juozas 
Baužys. Buvo išklausyti dr. An
tano Maceinos prieš 50 metų 
Vokietijoje pasakytos kalbos 
įrašo žodžiai. Meninę programą 
atliko jurbarkiečių “Mituvos” 
ansamblis.

v

Politika, moralė, 
valstybingumas

Penktadienio (VI.27) rytą, pir
mojoje studijų sesijoje kalbėjo 
Lietuvos tarptautinių santykių 
intituto vicedirektorius Rai
mondas Lopata. Savo paskai
toje “Lietuvos geopolitinis ko
das” jis apžvelgė geopolitinę 
valstybės padėtį, su ja istorijoje 
ir dabarty susijusias problemas, 
dažnai veikiančias ir poljtinę 
Lietuvos valstybės kryptį. Iškė
lė svarbą ir reikšmę glaudžių 
santykių su kitomis Baltijos 
valstybėmis, su Lenkįja ir Šiau
rės šalimis. Tokie santykiai pa
dėtų stiprinti geopolitinį Lietu
vos pajėgumą ir išvengti Rusi
jos spaudimo. Prelegento min 
tys susilaukė plačių diskusijų.

Ambasadorius dr. Vytautas 
Dambrava savo paskaitoje 
“Politika ir moralė” nagrinėjo 
labai opią temą, apžvelgdamas 
įvairius požiūrius į moralės ir 
|H>litikos santykius nuo senovės 
Romos imperijos iki dabartinių 
laikų. Prelegento nuomone, po
litika ir moralė, veikdamos vie
na kitą, turėtų rasti sintezės 
kelią, nes to reikalauja ir mūsų 
krikščioniškoji doktrina. Kalbė
damas konkročiai apie Lietuvos 
politinio gyvenimo vaizdą, apie 
jau prasidedančias politines 
lenktynes, jis ragino suprasti 
tikrąsias vertybes ir atskirti pe
lus nuo grūdų.

Linas Kojelis kalbėjo tema 
"Lietuvos valstybingumo priori
tetai”, liesdamas juos iš poli- 
tinės-ekonominės pusės. Jis pa
žymėjo, kad augantys JAV ir 
Vakarų Europos interesai eko
nominėje srityje turės nemažą 
įtaką ir Lietuvos politikai. Svar
bu žįnoti, koks tų interesų tik
slas, reikia išskirti teigiamas ir 
neigiamas investicijas. Jis pa
brėžė, kad Lietuvos verslinin
kams turėtų labiau rūpėti val
stybės gerovė, o valstybei būtų 
gera žinoti, ką planuoja ir apie 
ką galvoja bent 100 turtingiau
sių valstybės verslininkų.

Europos Sąjunga: 
taip ar ne

Penktadienio popietę, vado
vaujant Seimo narei Vilijai 
Aleknaitei ir dr. Adolfui Da- 
mušiui, vyko apvaliojo stalo 
diskusijos tema “Lietuva kelyje 
į Europos Sąjungą: uždaviniai 
ir kliuviniai”. Tautininkų sąjun
gos atstovas Vaidotas Anta
naitis, paminėjęs, kad tuo tar
pu Lietuvoje dar nematyti val
stybės ateities vizijos, nėra su

kurtų tinkamų programų nei 
atskirose partijose, patarė į Eu
ropos Sąjungą dar neskubėti. 
Reiktų pirmiau pagyvinti ekon
omiką ir priimti naujus tinka
mus įstatymus. Romualdas 
Ozolas (Centro sąjungos atsto
vas) galvojo, kad mums di
džiausias kliuvinys yra pati Eu
ropos Sąjunga, kuri tuo tarpu, 
atrodo, nėra suinteresuota, kad 
mes į ją įstotume. Daug kliudo 
ir mūsų pačių sąmonė: sunkus 
pasirinkimas tarp savarankiš
kumo ir globalinės orientacijos. 
Svarbu taip pat žinoti, kiek ES 
paveiks ir mūsų kultūros ap
saugojimą. Valstiečių partijos 
atstovas J. Mišeikis abejojo, ar 
ES tikrai bus naudinga Lietu
vos kaimui ir paprastam žmo
gui. Arvydas Vidžiūnas (Tė
vynės sąjungos - LK atstovas) 
entuziastingai patarė daryti 
viską, kas galima, ir artėti prie 
ES nustatyto narystės modelio. 
Jis nematė jokio kito kelio, ku
ris Lietuvai šiuo metu būtų 
naudingesnis. Feliksas Palu
binskas (LKDP atstovas) tvirti
no, kad visuomet į bet kokias 
sąjungas einama dėl tam tikros 
naudos. Nėra abejonės, kad 
ekonomiškai ES bus Lietuvai 
naudinga, tad vertėtų savęs pa
klausti, ar.bus geriau, jei lik
sime už jos ribų. Tėvynės sąjun
gos atstovas Vytautas Dudė
nas gana šaltai tikino, kad įsto
jimas į ES dar gana ilgas proce
sas, todėl turime laiko pasi
stengti peržiūrėti visus siūly
mus, analizuoti ekonominę pa
dėtį. Vilįja Aleknaitė, susu
muodama kalbėjusių nuomo
nes, kitų valstybių pavyzdžiais 
(Airįja, Ispanija ir kt.) nurodė, 
kad ES jau padėjo joms visoker
iopai klestėti.

J diskusijas savo mintimis en
tuziastingai jungėsi asmenys iš 
auditorijos. Gaila, kad ilgiau 
užtrukę simpoziumo praneši
mai nebepaliko diskusijoms 
daugiau laiko, nes rengėjai bu
vo numatę išvyką autobusu į 
Jurbarko apylinkes - Dainių 
ūkio kompleksą ir Žindaičių 
kaimą. Teko įsiliepsnojančias 
diskusijas nutraukti.

Ekonomika ir tautos 
ateitis

Šeštadienio (VII.28) ryto pir
masis pranešimas buvo prof. 
Valdo Samonio. Jo tema — 
“Lietuvos ekonominė sistema ir 
ryšiai su užsieniu XXI amžiaus 
išvakarėse”. Panaudodamas ek
rane įvairias lenteles, Valdas 
Samonis kalbėjo apie įvairius 
ekonominius pasikeitimus pa
saulyje ir ką jie reiškia Lietu
vai. Didžiųjų korporacijų ir nau
jos technologijos amžius gali 
būti naudingas ir Lietuvai, ku
rios integracija į Europą yra 
mums taip labai reikalinga. 
Šalia naujosios technologijos, 
būtini ir lankstesni įstatymai. 
Reikia augti ekonomiškai, pasi
vyti kitas valstyes, suteikti dau
giau ekonominės laistės priva
čiam sektoriui.

Stasys Ravinskas, Lietuvos 
pramonininkų konfederacijos 
atstovas, kalbėjo panašia Lietu
vos ūkio plėtros tema, nu
šviesdamas krašto ekonomikos 
žingsnius nuo 1989 iki dabar. 
Jis galvojo, kad dėl didelės kon
kurencijos Lietuvai įeiti į pa
saulio rinką yra sunku. Mūsų 
eksportas mažesnis negu impor
tas, bet vis tiek reikia stengtis 
gamybą plėsti. Būtinas mokslo 
ir gamybos ryšys, muitų maži
nimas. Blogai, khd augančiai 
mūsų chemijos pramonei truk
do ekologinis spaudimas.

Ekonomistas Jonas Pabe
dinskas savo pranešime tema 
“Verslo kultūra” palygino Lietu
vos ir Vakarų pasaulio versli
ninkų pamatines žymes. Tuo

Nijolė Banienė „Tamsios mintys”, 1996 
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tarpu, kai Vakaruose laikyma
sis žodžio, etiškumas, sąžinin
gumas, moralinis susivaržymas 
yra dažnai pastebimas, Lietu
voje jo vis dar trūksta. Negerai, 
kad Lietuvoje dažnai toleruoja
mas verslininkų tarpe pasireiš
kiantis ^savanaudiškumas bei 
noras greit pralobti. Todėl pre
legentas ir ragino Lietuvos ver
slininkus būti labiau kultūrin
gais.

Ketvirtasis šiandien • kalbėjęs 
ekonominiais klausimais buvo 
Seimo narys Vytautas Dudė
nas. Jo tema — “Finansinės sis
temos atkūrimas”, kurioje buvo 
nušviesta sunki finansinės sis
temos istorijos eiga. Jos atkū
rimo metu buvę nesąžiningi fi
nansininkai dar ne visi pa
traukti atsakomybėn. Iš 29 ban
kų liko tik 12. Prokuratūra ne
pakankamai veikė krizei su
stabdyti. Nepagrįstai buvo kal
tinama Tėvynės sąjunga. Ta
čiau reikia atsiminti, kad netin
kamą sistemą įveikti yra labai 
sunku. Nors valdininkai ir kei
čiasi, bet biurokratai pasilieka.

Nuo ekonomikos ir su ja su
rištų klausimų į dar aštresnę 
temą nukreipė dr. Vlada Stan
kūnienė, savo paskaitoje už
klaususi: “Ar mes išmirštanti 
tauta?”. Atsidūrus įvairių kul
tūrų sankryžoje - tai labai svar
bus klausimas, - sakė prelegen
tė. Lentelių pagalba ji parodė, 
kaip nuo 1992 metų Lietuvos 
gyventojų skaičius mažėja. Au
ga mirtingumas, mažėja gim
stamumas, didėja emigracija į 
Rytus ir į Vakarus. Ypačiai 
aukštas vyrų mirtingumas. 
Dažnai imamas blogas pavyz
dys iš Vakarų Europos: neregis
truojamos santuokos, santuokų 
mažėjimas, abortų didėjimas. 
Juk dabar šimtui gimimų tenka 
net 60 abortų. Todėl į aiškiai 
nemalonų klausimą — ar esa
me išmirštanti tauta? — su 
širdgėla reikia atsakyti — taip.

Švietimas ir spaudos 
laisvė

Šeštadienio popietę studijų 
savaitės dalyviai ir gausus jur
barkiečių būrys rinkosi į di
džiąją Kultūros rūmų audito
riją. Ten turėjo atvykti Seimo 
pirmininkas profesorius Vytau
tas Landsbergis. Jo belaukiant 
buvo tęsiama numatyta progra
ma, skirta švietimo ir spaudos 
reikalams aptarti. Garliavos Ju
ozo Lukšos-Daumanto gimnazi
jos direktorius Vidmantas Vit
kauskas skaitė paskaitą tema 
“Mokykla atsinaujinančioje vi
suomenėje: tarp praeities ir da
barties”. Supažindinęs su lietu

viškos mokyklos istorija nuo 
1397 metų, kada ji buvo pir
mą kartą senuose dokumen
tuose paminėta, Vitkauskas ap
sistojo prie dabartinių lietu 
viškos mokyklos problemų. Jis 
kalbėjo apie “Tautinės mokyk
los koncepciją” ir apie švietimo 
reformų įgyvendinimo reikalą. 
Skundėsi, kad ne visi mo
kytojai nori ir sugeba dirbti 
naujomis sąlygomis, nerodo pa
stangų dvasiniam ir intelektua
liniam atsinaujinimui. Čia kal
ta ir pati visuomenė, o ypač 
spauda ir televizija, nepakanka
mas jaunimo pilietinis ir patri
otinis ugdymas.

Dienovidžio redaktorė Aldo
na Žemaitytė kritiškai nagri
nėjo laisvės ir atsakomybės 
santykį Lietuvos spaudoje. Ji 
vertino kai kurių didesniųjų 
laikraščių žingsnius, bet kokia
kaina, bet kokiomis sensacijo- la ir pageidavo, kad pagerėtų 
mis, pavilioti daugiau skaity
tojų. Dažnai užmirštama tiesa, 
etika, dažnai pasinaudojama 
laisve be jokios atsakomybės. 
Aldonai Žemaitytei bekalbant 
atvyko lauktieji svečiai: profe
sorius Vytautas Landsbergis su 
žmona ir profesorius Zigmas 
Zinkevičius. Jie įsijungė savo 
mintimis į dienos temas.

Profesorius Vytautas Lands
bergis pritarė Aldonos Žemai
tytės teigimui, kad visada svar
biau yra rašyti tiesą. Jis iškėlė 
mūsuose matomą nepakantu
mą, netinkamai vartojamą hu
morą, kažkokį pyktį religiniams 
dalykams, perdėtą liberalizmo 
siekimą. Juk atsiranda iš pyk
čio drebančių, kai kas nors pa
sako, jog Lietuva — Marijos že-
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Dar neseniai, rugsėjo pirmąją 
savaitę, Lemont’e, Pasaulio Lie
tuvių centre, vyko Santaros- 
Šviesos suvažiavimas, bet ne
blėsta geri įspūdžiai iš šio sam
būrio konferencijos, kuri pačia
me vidurvasaryje įvyko Vilniuje 
ir Birštone.

Iš JAV, iš šalies, kur atsirado 
šis demokratinio, liberalaus nu
sistatymo išeivįjos lietuvių ju
dėjimas, atvyko gražus būrys 
čia, Lietuvoje, jau gerai žinomų 
jo kūrėjų ir puoselėtojų — Val
das Adamkus, Vytautas Vepš- 
tas, Raimundas Mieželis, Alina 
Staknienė, Zenonas Rekašius, 
Liūtas Mockūnas, Kazys Alme
nas — visų čia neišskaičiuosi. O 
kiek daug dalyvavo mūsiškių 
santariečių — Vytauto Kavolio 
mokinių ir pasekėjų! Be Da
riaus Kuolio, Sauliaus Žuko, Le
onido Donskio, Arūno Sverdiolo, 
G. Mažeikio ir kitų pačių akty
viausių mūsiškių sanariečių, iš
augusių, sutvirtėjusių per tuos 
kelerius Nepriklaysomybės me- 
tusį konferencijoje dalyvavo ir 
visas būrys jaunų, į šį sambūrį 
neseniai įsijungusių nauju daly
vių. Tarp jų mačiau ir dvi mo
kytojas iš Kelmės, jauną daili
ninką A Preikšą, atvykusį iš 
Alytaus. Ankstesnėse, jau čia, 
Lietuvoje, vykusiose konferenci
jose nepastebėjau dalyvių iš 
provincijos, iš tolimų Lietuvos 
kraštų. Tad pagalvojau: Santa
ros-Šviesos sambūriu jau pra
deda domėtis ne tik sostinės, 
Kauno, Šiaulių, Klaipėdos ir 
kitų kultūrinių centrų intelek
tualai, bet ir platesnė visuo
menė. Negana to! Pastebėjau, 

mė. Kas gi būtų, jei kas nors 
pasiūlytų Marijos vardo ordi
ną?... Tuo tarpu estai tokį turi. 
Pasisakydamas švietimo klausi
mu, profesorius pažymėjo, kad 
jaunoji karta turėtų būti auklė
jama patriotiškai.

Švietimo ministras Zigmas 
Zinkevičius savo platesniame 
žodyje iškėlė reikalą moki
niuose skiepyti lietuvišką dva
sią, užimti juos užklasine veik- 

naujų • vadovėlių leidyba. Dar 
apie spaudos laisve savanau
diškai besinaudojančią spaudą 
su humoru kalbėjo rašytoja Vy
tautė Žilinskaitė, pabaigoje 
jau rimtai iškėlusi būtiną rei
kalą dvasingos spaudos, kuri 
padėtų jaunimui surasti amži
nąsias žmogaus gyvenimo ver
tybes.

Vakare studijų dienų dalyviai 
(bent didesnė jų dalis) išvyko į 
Smalinininkų aukštesniąją že
mės ūkio mokyklą ir į kitas Jur
barko apylinkes, kur gražioje 
miško aikštėje prie laužo buvo 
jaukiai praleistas vakaras.

Kultūra ir poezija
Sekmadienio rytą, po 

Mišių Jurbarko katalikų bažny-
ŠV.

kad į šį lietuvišką sambūrį įsi
jungia ir kaimyninių šalių kul
tūrininkai bei intelektualai. An
tai jau antrą kartą Santaros- 
Šviesos konferencijose aktyviai 
dalyvavo garsus ir talentingas 
jaunas mokslininkas iš Estijos, 
Helsinkio universiteto profeso
rius Rein Raud, mokantis bene 
20 kalbų, tarp jų ir lietuvių. Kai 
jo paklausiau, kodėl čia, į Lie
tuvą, jis atvažiuoja dalyvauti 
Santaros-Šviesos konferencįjo- 
se, paruošia ir skaito įdomius 
pranešimus, aktyviai dalyvauja 
disputuose, lyg Estijoje ar Suo
mijoje nebūtų panašių sambū
rių, Rein Raud atsakė:

— Mane domina, patraukia 
įdomūs, intelektualūs, laisvai 
mąstančių Lietuvos santariečių 
pranešimai, studijos, diskusįjos. 
Man įdomu ir naudinga su jais 
padiskutuoti, pasitikrinti savo 
mokslinius tyrinėjimus, labiau 
įsigilinti į Kavolio ir jo mokinių 
studijas. Juk tokių mokslo vyrų 
kaip Kavolis ir jo gabių mokinių 
turi toli gražu ne kiekviena 
šalis.

Konferencįjoje dalyvavo ir 
baltarusis, Vilniaus universite
to slavų filologijos katedros dok
torantas Sergej Šupa, pasakęs, 
kad jo kultūrinės emigracijos 
vieta dabar tapo Lietuva. Tad ir 
šis emigrantas, nerasdamas vie
tos pasireikšti savo šalyje, kur 
prasidėjo brutalus demokrati
jos, liberalių pažiūrų, laisvos 
minties varžymas, įsįjungė į lie
tuviškąjį Santaros-Šviesos sam
būrį.

Dar negaliu nepaminėti iš 
Australijos atvykusios lietuvės 

čioje, studijų dalyviai vėl rinko
si į posėdžių salę. Labai įdo
mią paskaitą skaitė profesorius 
Jurgis Dvarionas. Jo tema - 
“Tautinė tapatybė ir integra
vimasis į Europą”. Jo manymu,' 
lietuviškas tautinis identitetas 
yra ugdomas bendraujant su 
protėvių dvasia. Lietuviai nuo 
senovės susirišę su gamta. Jie 
buvo girių žmonės. Gal todėl ir 
Lietuvos partizanai buvo pasi
vadinę miško broliais. Žengiant 
į Vakarų pasaulį būtina išlai
kyti gerąsias tautos savybes, 
kurios dažnai jau užgožiamos 
kosmopolitinių idėjų ir pseudo- 
kultūros. Tad reikia atrasti sa
ve naujame pasaulyje.

Dailininkas Rimantas Dj- 
chavičius kalbėjo tema “Lietu
vos meno tradicija”. Jis jautriai 
prisiminė sunkią dvasinę ir kū
rybinę menininko būklę soviet
metyje, kada visa kūryba turėjo 
paklusti prievartai. Pripažino, 
kad reikės dar daug laiko, kol 
bus sugrįžta iš tos nelemtos 
praeities. Toliau prelegentas 
kalbėjo apie laisvę kurti, tačiau 
pažymėjo, kad neretai šia laisve 
piktnaudžiaujama, ji dažnai įsi
vaizduojama be jokios atsako
mybės. Gaila, kad Dichavičius 

išeivės poetės Aldonos Veščiū- 
naitės-Janavičienės. Nepaisy
dama savo fizinės negalios, ji 
dalyvavo visuose konferencijos 
renginiuose, atidžiai klausėsi ir 
užsirašinėjo santariečių prane
šimus, diskusijas, svarstymus.

Taigi Vilniaus-Birštono kon
ferencijoje dalyvavo gausus bū
rys intelektualų, bet pirmą kar
tą jau nebuvo prieš metus miru
sio Santaros-Šviesos įkūrėjo ir 
vadovo Vytauto Kavolio. Bet di
džioji dalis konferencijos pro
gramos buvo skirta jo darbams 
ir idėjoms nagrinėti. Pradėda
mas konferenciją, tai pažymėjo 
ir vienas iš šio sambūrio dabar
tinių vadovų Valdas Adamkus. 
Jis pasakė, kad šiai konferenci- 
jai-suvažiavimui jis skiria ypa
tingą reikšmę. Ilgas Santaros- 
Šviesos nueitas kelias sklei
džiant humanizmo persunktas 
liberalines idėjas, remiant kū
rybinę iniciatyvą, skatinant 
mokslinį ir kūrybinį jaunųjų 
talentų vystymąsi ir skiepįjant 
tolerancįją, brandinant mūsų 
visuomenę, yra Santaros-Švie
sos veidas, išryškėjęs jos veik
loje, kalbėjo Valdas Adamkus. 
Pasak jo, šiomis sampratomis 
turime vadovautis ir ateityje. 
Tai bus tąsa to darbo, kuriam 
pagrindus nutiesė mūsų orga- 
nizacijos siela Vytautas Kavo
lis, kurio netektis ir trūkumas 
dabar taip skaudžiai jaučiamas.

Žodyje apie Vytautą Kavolį 
filosofas Arvydas Šliogeris ap
gailestavo, kad Lietuvoje dar 
maža laisvos dvasios, savaran
kiškai mąstančių žmonių, tebe- 
sireiškia ritualinė politika, de-
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paskaitos temos neišvystė ob
jektyviau, o kalbėjo labiau apie 
save.

Meno temos buvo pratęstos ir 
dailininkės R. Kmieliauskai- 
tės pranešimu. Ji kalbėjo tema 
“Menas, grožis, harmonija”. 
Klausytojai dalyvavo diskusi
jose, o vėliau turėjo progą ap
žiūrėti dailinininko Antano 
Kmieliausko darbų parodėlę.

Po pietų Jurbarko kultūros 
rūmų auditorijoje įvyko studįjų 
dienų dalyvių ir jurbarkiečių 
susitikimas su poetu Bernardu 
Brazdžioniu ir jo kūryba. Di
džiulė salė buvo pilnutėlė. Jur
barkiečiai vėliau dėkojo studijų 
savaitės rengėjams už suteiktą 
progą pamatyti ir išgirsti gy
vą poetą Brazdžionį.

Tačiau prieš pat šią poezijos 
šventę buvo įteikta kasmetinė, 
jau tradicija tapusi, “Į laisvę” 
fondo premįja už Lietuvos rezis
tencijos istorinius tyrimus. 
1997 metų premija buvo paskir
ta Seimo nariui, Laisvės kovų 
archyvo vienam iš redaktorių, 
Algiui Kašėtai. Komisijos aktą 
perskaitė jos narys Juozas Tu
melis, o 4,000 litų premiją įtei
kė ir pasveikino Juozas Bau
žys. Premįjos mecenatas šiemet 
buvo dr. Juozas Kazickas. Algis 
Kašėta savo žodyje pažadėjo ir 
toliau tyrinėti Lietuvos partiza
nų veiklą.

Bernardo Brazdžionio poezi
jos šventėje deklamavo pats 
poetas ir kiti programos daly
viai: Antanas Kasiulis (už poe
to “Šaukiu aš tautą” deklama
vimą dar 1940 metais nu
teistas), aktoriai — E. Stanči
kas, Olita Dautartaitė, Jūra
tė Oiiušaitienė, Raimundas 
Buitkus ir Mėta Valiušaitytė. 
Brazdžionio žodžiams parašytas 
dainas atliko Tremtinių ir poli
tinių kalinių choras “Versmė”. 
Buvo didžiulės ovacijos ir pa
dėkos šauksmai.

Po šios poezijos šventės visi 
rinkosi į aikštę, kur studijų sa
vaitės rengėjams ir dalyviams 
padėkos žodžius “Į laisvę” fondo 
vardu tarė Juozas Baužys. Bu
vo nuleista vėliava ir sugiedotas 
Lietuvos himnas.
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Kur giria žaliuoja... Dalia Prikockytė-Staniškienė
Lietuviškų dainų ir operečių arijų koncertų laukiant DAINAVA

MARIJA REMIENĖ

Prasidėjo renginiais judrus 
rudens sezonas. Jau kuris lai
kas laikraščiai ir radijas skelbia 
ateinančius kultūrinius rengi
nius. Šis sezonas ypač turtingas 
koncertais. Tai rodo, kad lietu
viai myli dainą, kad daina jun
gia ir džiugina lietuvio širdį. 
Mūsų dainose yra sudėtos visos 
tautos skausmai, džiaugsmai, 
pasiryžimai ir meilė.

Daugel metų išeiviai Ameri
koje galėjo džiaugtis savo me
ninėmis pąjėgomis. Po Antrojo 
pasaulinio karo išblokšta tautos 
dalis atsidūrė Amerikoje. I JAV 
atvyko daug operos žvaigždžių, 
žymių solistų ir dainininkų. Su
sikūrė 'chorai, stiprūs ansamb
liai, kurie tvirtina mūsų dvasią 
ir neleido mums pamiršti palik
tos tėvynės.

Gyvenimas bėga. Niekas nes
tovi vietoje. Negrįžtamai išeina 
mūsų brangūs tautiečiai. Mūsų 
meninės jėgos palaipsniui visai 
sumenkėjo. Tačiau esame lai
mingi, kad Lietuva tapo neprik
lausoma: galime bendrauti ir 
pasikviesti geriausius meni
ninkus iš tėvynės, kurie mus to
liau džiugina savo didžiais ta
lentais ir kartu mus jungia su 
naujaisiais ateiviais į šį kraštą.

Dar šį Spalio mėnesį Draugo 
dienraštis pasiryžo pasikviesti 
iš Lietuvos tris jaunesniosios 
kartos solistus ir suteikti progą 
mūsų tautiečiams keliuose tel
kiniuose pasidžiaugti lietu
viškomis dainomis. Šie meni
ninkai .turi paruošę labai nuo
taikingą programą. Visos dai
nos bus lietuvių kalba. Progra
moje yra ne tik Lietuvos, bet ir 
išeivijos kompozitorių sukurtų 
dainų, o dalis programos bus 
ištraukos iš operečių. Koncertai 
vyks Lemont, Illinois, Čikagoje, 
Los Angeles, Cleveland’e, De
troite, St. Petersburg, Florida, 
ir Kanadoje.

Solistė Aušra Cicėnaitė

Aušra Cicėnaitė — sopranas, 
Kauno muzikinio teatro solistė. 
1988 metais baigė Lietuvos 
Valstybinę muzikos akademiją, 
profesoriaus V. Prudnikovo dai
navimo klasę. Nuo 1990 metų 
Aušra “Cicėnaitė dainuoja pa
grindinius vaidmenis operose ir 
operetėse. Yra paruošusi ir atli
kusi 15 skirtingų vaidmenų, 
kaip, pvz., Celina „Don Giovan- 
ni” operoje, Gildą „Rigoletto”, 
Marcelina „Fidelio”, Adina 
„Meilės eliksyre”, Margarita 
„Fauste”, Rūtelė „Jūratė ir Kas
tytis”, Marta „Martha” bei dau
gelį partijų operetėse ir miuzik
luose.

Solistė Aušra Cicėnaitė dai
nuoja ne tik Lietuvoje, bet yra 
koncertavusi Švedijoje, Kana
doje ir JAV. Čikagiečiai ją pri
simena Banaičio operoje „Jūra
tė ir Kastytis” Rūtelės rolėje. Ji 
Čikagoje puikiai pasirodė po 
operos specialiame koncerte, 
kur pasižymėjo kaip patyrusi 
dainininkė. Kita Aušros Cicė- 
naitės stiprybė yra jos sceninė 
laikysena. Nors dar jauna, 
Cicėnaitė jau yra teatro prima
dona. Tą ji patvirtina kiekvie
name spektaklyje. „Dainininkės 
balsas gerai 'sustyguotas’. Malo
niai, lygiai skamba tiek aukš
tame, tiek viduriniuose regis
truose. Be to, solistė Aušra Ci
cėnaitė yra jautri, dėmesinga, 
muzikali”. Taip jos dainavimas 
apibūdintas Kauno dienoje 1995 
metais.

Solistas 
Vaidas Vyšniauskas

Vaidas^ Vyšniauskas, tenoras, 
profesoriaus Virgilijaus Norei
kos mokinys, Lietuvos Muzikos

Aušra Cicėnaitė Vaidotas Vyšniauskas
Jono Daniūno nuotrauka

1997 liepa —Ateitininkų sendraugių stovykla

akademijos magistras. Savo 
koncertinę veiklą jis pradėjo 
1991 metais, dainuodamas Mu
zikos akademijos ir Lietuvos 
miestų scenose. Plečiantis re
pertuarui, Vaidas Vyšniauskas 
buvo kviečiamas dainuoti Val
stybinės filharmonijos, Lietuvos 
muzikų draugijos bei privačių 
asmenų. Operos solisto karjerą 
pradėjo 1994 metais, debiu
tuodamas Vilniaus operos tea
tro scenoje, atlikdamas Gastono 
vaidmenį -Verdi „Traviatoje”. 
Vėliau yra sukūręs kitus vaid
menis; tiek pagrindinius, tiek 
antraeilius, kuriuos jis atlieka 
Vilniaus operos teatre ir Kauno 
muzikinio teatro scenose. Vai
das Vyšniauskas meniniu po
žiūriu sparčiai bręstantis solis
tas. Studįjos aukštojoje Muzi
kos akademijoje pas meistrus, 
kaip Virgilijų Noreiką, leidžia 
tikėtis, kad jis užpildys tenorų 
stoką. Jų labai reikalinga Lietu
vos teatrui. Daug kas Čikagoje 
solistą Vaidą Vyšniauską vadi
na „lietuviškuoju Pavarotti”, 
nes jau tris sykius jis talkino 
Čikagos Lietuvių operai. Atei
nantį pavasarį vėl jis dainuos 
kartu su solistu Virgilijum No
reika Čikagos Lietuvių operos 
spektaklyje.

Eugenija Kuprytė

Kauno muzikiniame teatre po 
spektaklio „West Side Story” 

, Kauno diena 1995 metais rašė 
stipriu pagiriamuoju žodžiu: 
„Pagrindinį Tonio vaidmenį at
likęs solistas Vaidas Vyšniaus
kas be dublerio [antrininko], 
yra sudėtingas. Jis turi išties 
malonaus tembro, lanksčios 
frazuotės tenorą, tikslų ritmo 
pojūtį ir gerą, organišką, betar
pišką vaidybos techniką”.

Pianistė Eugenija Kuprytė

Lietuva yra menininkų kraš
tas ir gali didžiuotis meno ta
lentais. Viena iš jų yra Eugenija 
Kuprytė, į kurią atkreiptas 
dėmesys Lietuvoje kaip į gabią 
akompaniatorę, pianistę. Euge
nija gimė 1975 metais meni
ninkų šeimoje. Nuo lopšio jai 
skambėjo muzikos garsai; ma
ma pianistė, tėvas operos solis
tas. Muzika jai įgimtas dalykas, 
todėl ji pasirinko ir baigė M. K. 
Čiurlionio menų gimnaziją 1993 

metais. O 1995 metais Eugenija 
Kuprytė tapo Juozo Gruodžio 
pianistų-koncertmeis-terių kon
kurso laureate. Be to, tais 
pačiais metais ji tobulinosi tarp
tautiniuose meistriškumo kur
suose Šveicarijoje, Ziurich’e pas 
profesorių R. Buchbinder. 1995 
metais Eugenija, kartu su tėvu 
solistu Vincentu Kupriu, 
lankėsi Čikagoje, kur jam 
akompanavo. 1996 metais Eu
genija dalyvavo tarptautiniuose 
meistriškumo kursuose Austri
joje, kuriems vadovavo Vienna 
Aukštosios muzikos mokyklos 
profesorius A. Jenner. Šiuo 
metu mokosi Lietuvos muzikos 
akademijoje profesoriaus O. 
Steinberg fortepijono klasėje. 
Jos piano rečitalis įvyko 1996 
m. gruodžio 18 d., kur ji buvo 
aukštai įvertinta.

* * *
Ši menininkų trijulė sudaro 

puikiai pasiruošusių, kylančių 
solistų dainos vienetą. Jie šiems 
koncertams ruošiasi pusantrų 
metų. Tad priimkime juos ir 
gėrėkimės jų dainų garsais.

Solistų Aušros Cicėnaitės ir 
Vaido Vyšniausko bei akompa- 
niatorės Eugenijos Kuprytės 
koncertai vyks šia tvarka: spa
lio 4 dieną Lemont, Illinois, Lie
tuvių dailės muziejuje; spalio 5 
dieną Čikagoje, Jaunimo centre; 
spalio 12 dieną Los Angeles; 
spalio 18 dieną Cleveland’e; 
spalio 19 dieną Detroit’e, o lapk
ričio 5 dieną St. Petersburg’e, 
Florida.

Mieli tautiečiai yra nuošir
džiai kviečiami gausiai atsilan
kyti į šiuos koncertus. „Dainos 
Tau, Tėvyne" programa visur 
pradžiugins ir maloniai nuteiks 
savo lietuviškomis dainomis. Be 
to, tai bus didelė parama Drau
gui. Kiekviena auka tiesiogiai 
Draugui ar per jo ruošiamus 
renginius yra didžiai įvertina
ma. Surengti tiek koncertų pa
reikalauja daug talkininkų. 
Visų lietuviškų vietovių ren
gėjai bei jų talkininkai neima 
jokio atlyginimo. Jiems ir vi
siems atsilankiusiems į koncer
tus Draugas iš anksto labai 
dėkoja.

Alfonsas Dargis
Iš Čiurlionio galerijos, švenčiančios
40 metų sukaktį, rinkinio

PIRMADIENIS

Lyja, ir lyja, ir lyja...
Plauna šiltas vasaros lietus 
Žalią žolę, pušis ir kalnelius, 

tekančius upeliais 
šilto vasaros lietaus...

Pirmos stovyklos dienos krikštas, 
Nuplaunantis kelionės dulkes, 
Vasaros dienos karštį, 
Palaistantis pievų gėles 
Ir stovyklautojų įraudusius 

skruostus...

Lyja, ir lyja, ir lyja... ' 
Viešpatie, ačiū už šiltą vasaros 

lietų,

Už žalią žolę, pušis ir kalnelius 
tekančius upeliais 

šilto vasaros lietaus...

Viešpatie, ačiū Tau už ašaras,
Tekančias skruostais,
Už džiaugsmo ir padėkos ašaras, 
Kai lyja šiltas vasaros lietus 

Dainavoj...

Lyja, ir lyja, ir lyja...

»

ANTRADIENIS

Debesėliais pasipuošęs dangus...
Pakeltos vėliavos, vėjelio supamos

Ieško saulės...
Jau nebelyja...

Malda, giesmė ir. stovyklautojų 
linksmi balsai

Vis kyla, kyla į padanges
ir susimaišo

Su Spyglio ežero vandens 
viliojančia versme...

Ir laukia saulės spindulių 
žiedai laukų žalių

ir krykštaujantys stovyklautojai...

Ir laukiam saulės spindulių visi 
lyg šilto Dievo ženklo iš Dangaus...

Ir tikim: jie yra
už sidabru ataustų debesų...

Ir žinom: laimina Kūrėjas jų 
ir mus, ir žįilią lauką,

Ir Spyglio vandenį, rūku pakibusį,
Kai baigiasi diena 

ir vakaro vėsoj 
naktis rami artėja...

*

TREČIADIENIS

Vaikai ratelį eina:
„Jurgeli, meistreli...”

Ir mėto sviedinį, ir gaudo...
Aš sėdžiu ant suolelio 

ir stebiu: viena... .

Bet ne viena esu:
Vėjelis, saulė škverbiasi

pro plyšį debesų,
Ir paukščių čiulbesys

• vaikų daina ataustas...

O aš viena...
Ne, ne viena:
Yra čia Dievo Meilė begalinė! 
Jaučiu ją vėjo ir vaikų dainoj, 
Ir paukščių čiulbesy...

Dalia Prikockytė-Staniškienė su vaikaičiais šių metų vasarų Dainavoje

O Viešpatie, dėkoju Tau už vėją,
už šį rytą,
už klegesį vaikų 

prie Spyglio 
beauštančioj dienoj...

KETVIRTADIENIS

Saulutė šviečia nuo pat ryto — 
Saulutė motinėlė.
Graži, nauja diena prašvito,
Pakėlė galvas gėlės...

Balsai paukštelių giesmininkų 
Skardena nuo pat ryto 
Ir sveikina saulutę: 
Nauja diena prašvito!

Virš ežerėlio rūkas kyla...
Nauja diena prašvito! 
Paukšteliai sveikina Kūrėją
Nuo pat ankstyvo ryto!

Nuo pat ankstyvo ryto 
Saulutė motinėlė...
,Ir lenkia galvas Jam
Laukai, miškai ir gėlės...

*

Laukai, miškai ir gėlės 
Kūrėjui dovanoja
Vėjelio, paukščių dainą — 
Tą amžiną simfoniją...

PENKTADIENIS

„Ten, kur dainos — Dainava...” 
Vaikų dainelę neša vėjas
Ir skrenda ji virš Spyglio ežero — 
Ramaus, ramaus šį rytą , 
Ir kyla į dangaus mėlynę, 
Ir krenta vėl žemyn, 
Ir ripuliuoja ežero ramaus paviršiuj 
Tarytum pasaka skaidri, . 
Nušvitus sidabru...

„Ten, kur lietūs — Lietuva...” 
Ir vaikiškus balsus nusinešė 

paukšteliai, 
Ir saulės spinduliu, 
Lyg siūlu auksiniu 
Daina dangun pakilo...

„Ten, kur dainos — Dainava...”
O Viešpatie, priimk 
Vaikų nerūpestingą dainą 
Virš ežerėlio skriejančią į tolį
Ir kylančią su saulės spinduliais auksiniais 
Į neaprėpiamą dangaus mėlynę...

ŠEŠTADIENIS \

„Dieve, noriu būti geras Tavo vaikas...” 
Vaikų giesmė, vaikų daina,
Mišių malda, jaunų širdžių sudėta,
Ir rožinio malda dar kartą pavėsy medžių... 
Tėvų vaidinimas ir linksmas juokas, 
Nuskriejęs į laukus ir Kryžių kalną, 
Kur žvakeles už partizanus vakar 

susmeigėm...
Ir vaišės pyragėlių lauke, po ąžuolu...
Ir pokalbiai rimti, 
Pradėti dieną salėj...
Galvot ir veikti verčiantys kalbėtojo minčių 

aruodo žodžiai...
Ir padėkos visiems, visoms— 

už rūpestį, už meilę, darbą ir kantrybę,
Sukviečiant mus visus
Į šį nuostabų Viešpaties kampelį: 
Atsigaut, padraugaut, pasigėrėt
Laukų tyla, svirplių garsais 

ir vienas kito artumu...

„Dieve, noriu būti geras Tavo vaikas...” 
Vaikų giesmė, vaikų daina...
Ir žvaigždės —jų tiek daug šį vakarą! — 
Lyg geros Dievo akys lydi mus

į poilsį nakties...

SEKMADIENIS

„Eisim, broleliai, namo, namo...” 
O kur namai?! *
Ar Clevelande, ar Čikagoj, ar Detroite? 
Ar nuostabiam krašte pasaulio — 

Lietuvoj?...
Ar čia? — Ar Dainavoj namai? —
Šilti, mieli, lietuviški
Mūsų laukiantys nuolat sugrįžtančių: 
Dainuoti, melstis, paskaitų klausyti, 
Spygly viliojančiam pasipliuškent, 
Juoku ir ūžesiu vaikų užlieti gamtą...

„Eisim, broleliai, namo, namo...”
Ir grįšim vėl, ir vėl atgal,
Nes čia NAMAI,
Čia LIETUVA su kryžių kalnu 
(Nors ir mažiau jų čia, negu tenai — 

už marių...)

O Viešpatie, dėkoju Tau už viską: 
Už nuostabią draugų, vaikų, vaikaičių 

sūkury savaitę! 
Ir tuos, kurie čia sukvietė visus, 
Ir tuos, kurie atvyko... 
Ir laimink mus visus, 
Kol vėl atgal visi sugrįšim...

(Šį rudenį Dievo Motinos parapi
ja Cleveland’e leidžia Dalios Sta- 
niškienės eilėraščių rinkinį.)
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Tautos istoriją atspindinčiai
Čiurlionio galerijos kolekcijai — 40

ANTANAS PETRAITIS

Lietuvos Respublikai priklau
santi didelė meno darbų kolek
cija, šiuo metu laikoma M. K. 
Čiurlionio galerijos fonduose 
Jaunimo centre, Čikagoje, mini 
savo 40-metį. Tiek laiko praėjo 
nuo tada, kai ji buvo pradėta 
kaupti. Kolekciją sudaro apie 
350 dailės darbų. Jie labai įvai
rūs. Daugiausia — tapyba, bet 
yra taip pat grafikos, skulp
tūros, keramikos ir kitų žanrų 
darbų. Autorių įvairumas irgi 
labai didelis. Amžiumi autoriai 
apima beveik visą šimtmetį, at
spindi visą to laiko meno vysty
mosi raidą — realizmą, deko- 
meną, kubizmą, ekspresioniz-' 
mą, natūralizmą, abstrakcizmą 
ir kitas smulkesnes meno sro
ves. Ne visi darbai vienodi savo 
meniniu tobulumu, bet visi 
nuoširdžiai dovanoti kolekcijai.

Kolekcijos atsiradimo aplin
kybės labai dramatiškos, gali
ma sakyti ji atsirado tragišku 
tautos istorijai laikotarpiu. Bė
ganti nuo Rusijos okupacijos di
džiulė lietuvių banga per Vokie
tiją, Australiją, Prancūziją plūs
telėjo į JAV. Tarp jų buvo daug 
kultūros veikėjų, aišku, ir daili
ninkų. Dauguma jų susibūrė 
Čikagoje. Čia buvo įkurta Ame
rikos lietuvių dailininkų sąjun
ga. (Lietuvoje LDS įkurta 1935 
metais). Tai nebuvo išimtis, nes 
tuo metu Amerikoje buvo atku
riama daug Lietuvoje veikusių 
organizacijų, statomos mokyk
los, steigiami klubai. Viskas bu
vo daroma tam, kad lietuviškas 
gyvenimas nenutrūktų, kol bos 
atkurta' nepriklausoma Lietu
vos Respublika. Plati Amerikos 
lietuvių bendruomenė turėjo po
reikį kultūrai.

Dailės darbų kolekcijos rinki
mo idėja kilo Amerikos LDS.

V

Santara - Šviesa Lietuvoje
(Atkelta iš 2 psl.)
mokratijos blizgučiais apkabi
nėtas komunizmas. Jei nebus 
tokių asmenybių kaip Kavolis, 
sakė Šliogeris, visuomenė, ko 
gero, gali pareikšti bet kam: im
kit mus ir valdykit. Laisvos 
minties, demokratinio mąstymo 
mokslo vyrus Vytautą Kavolį ir 
Algirdą Julių Greimą filosofas 
Arvydas Šliogeris pavadino 
broliais dvyniais.

Savo pranešimus, studijas, 
diskusijas, svarstymus, skirtus 
Vytauto Kavolio moksliniams 
veikalams ir tyrinėjimams, kon
ferencijoje pateikė humanitarai, 
sociologai, filosofai, istorikai, 
netgi politikai. Visų pranešimų 

, ir svarstymų čia neišvardysi, 
neaprašysi. Paminėsiu tik svar
biausius, tiesiogiai susijusius su 
Vytauto Kavolio veikalų nagri
nėjimu.

Pranešime “Vytautas Kavolis 
— visuomenės ir kultūros kriti
kas" Leonidas Donskis analiza
vo sąsąjas tarp Vytauto Kavolio 
veikalų apie civilizacijų teoriją 
bei kultūros sociologiją. Be kita 
ko, prelegentas pasakė, kad Ka
volio laikysena ir kūryba ne tik 
įspūdingai atstovauja 20-ojo 
amžiaus socialinių kritikų inte
lektualinėms aistroms, bet ir 
kone tobulai iliustruoja gerai 
žinomą tezę, jog visuomenės ir 
kultūros kritika ar jos pavieniai 
elementai neišvengiamai slypi 
kiekvienoje socialinėje analizėje 
ar kultūros teorijoje.

Pradėdamas savo pranešimą 
apie kultūros filosofiją, Arūnas 
Sverdiolas paklausė auditorijos, 
ar nėra nesusipratimas kalbėti 
apie Vytauto Kavolio kultūros 
filosofiją? Juk Kavolis neparašė 
kultūros filosofijos darbų, o sa
vo veikalų apie meno, kultūros

Paulius Augius Pavasaris

IS Čiurlionio galerijos Čikagoje rinkinio

ir jos kaukimas mums svarbus 
keliais aspektais. Pirmas — tai 
kaip politinis manifestas pasau
liui ir sau. Pacituosiu Čia stei
giamojo akto fragmentą:

„Čiurlionio galerijos juridinis 
savininkas iki Lietuvos išlaisvi
nimo yra L.A.M. klubas. Lietu
vai iš Sovietų hegemonijos iš
silaisvinus, galerijos kūriniai 
pereina Lietuvos valstybės nuo
savybėn ir Lietuvos Konsulo 
Chicagoje žinion”. Pasirašė Lie
tuvos Valstybės Konsulas Pet- 

Idėją palaikė ir materialiai pa- ras Daužvardis, Zenonas Kolba, 
rėmė Tėvai jėzuitai. Ši kolekcija Mikas Šileikis, A. Skupas.

ir kitų dalykų sociologiją jis nie
kad nėra vadinęs filosofiniais. 
Vis dėlto, Sverdiolas argumen
tuotai priėjo išvados, kad filoso
fija šiandien atvira sąlyčiams ir 
dialogams tiek su humanitari
ne, tiek ir su socialine žiniją, 
juolab, kad filosofinė motyvacija 
Vytautui Kavoliui buvo svambi 
ir asmeniškai. Vienoje savo stu
dijoje jis pats pareiškė, kad, jo 
nuomone, sociologija yra istori
jos, filosofijos ir politikos jun
ginys.

Remdamasis Vytauto Kavolio 
veikalu Nužemintųjų generaci
ja, konferencijoje pranešimą 
“Kartos poezija: ženklai ir 
prasmės” skaitė jaunas lite
ratūrologas M. Kvietkauskas. 
Be kita ko, jis pasakė, kad Vy
tautas Kavolis, analizuodamas 
Algimanto Mackaus, Liūnės Su 
temos, kitų egzodo poetų poe
ziją, jautė atsakomybę savo 
bendruomenei, gal ir visai tau
tai, stengėsi pradėti išeivių ir 
tuometinės sovietinės Lietuvos 
kultūros sąlyčius, tarsi iš naujo 
telkti tautos vienybės jausmą, 
sumažinti prievartinio lietuvių 
kultūros skilimo padarinius, su
vokdamas, kad išeivių bendruo
menė balansuoja ties išnykimo 
riba.

Kaip galima įsivaizduoti disci
pliną, kuri vadintųsi literatūros 
sociologija? Ar ji gali papildyti 
tradicinius bei modernistinius 
literatūros tyrinėjimus? Kam 
Vytautui Kavoliui reikalinga 
literatūra ir menas? Apie tai 
pranešime "Vytautas Kavolis li
terato žvilgsniu” kalbėjo litera
tūrologas ir semiotikas Saulius 
Žukas. Jis sakė, kad literatūrai 
Kavolis visuomet keldavo klau
simus, kurie būdavo platesni už 
tradiciškai keliamus literatūros

Greitai buvo sudarytas M. K. 
Čiurlionio galerijos statutas. Jo 
dalyje apie turtą labai aiškiai 
išdėstyta ta pati mintis tik 
konkrečiau suformuluota citata:

II. Turtas ir nuosavybė

1. Čiurlionio galerijos turtą 
sudaro:

a) Meno kūrinių fondas.
b) Kitas turtas Galerijai ir 

Meno kūrinių fondui išlaikyti 
bei telkti.

2. Meno kūrinių fondas yra 
nepriklausomos Lietuvos nuosa- 

kritikai. Literatūros ir meno 
kūrinys jam buvo reprezentaty
vus kultūros faktas bendresnėje 
kultūros ir civilizacijos žaismė
je, nuolatos įrašomas į bendres
nio pobūdžio struktūras - pir
miausia į socialines.

Daug klausimų ir diskusijų 
sukėlė jauno humanitaro G. 
Mažeikio pranešimas “Kultūros 
idėjų archeologija ir rekreacija”. 
Prelegentas sakė, kad daugelis 
puikiausių kultūrinių idėjų, ža
viausių istorinių svąjonių, neti
kėtų nuomonių glūdi po storu 
archyvų dulkių sluoksniu. Tų 
kultūros idėjų, gaivinančių 
šiuolaikinį mąstymą, reikia 
ieškoti ne tik istorijos raštuose, 
bet ir sąmonės paribių kultū
rose, kur slypi tautų ir civiliza
cijų ryšiai — Vytautas Kavolis,

Pranas Gailius
Iš Čiurlionio galerijos Čikagoje, 
švenčiančios 40 metų sukakti, rin
kinio

vybė ir juo disponuoti gali tik 
nepriklausomos Lietuvos vy
riausybė.

3. Kitoks kilnojamas ir nekil
nojamas Čiurlionio galerijos 
turtas yra Galerijos nuosavybė.

4. Visi Čiurlionio galerijos 
įgyjami, o taip pat dovanoji
mais, palikimais ar kitaip gau
nami meno kūriniai dovanojimo 
aktu paskiriami nepriklauso
mai Lietuvai ir inventorizuoja
mi Meno kūrinių fonde.

Ne kiekviena tauta savo isto
rijoje kaupė tokią kolekciją. Tai, 
kad mes ją turime — parodo 
tvirtą istorinį tautos nusista
tymą gyventi laisvai. Neprik
lausomai nuo kolekcijos kūrinių 
skaičiaus ar jų meninės vertės, 
jau vien tik šis faktas daro ko
lekciją labai svarbia ir vertinga.

Kita svarbi kolekcijos reikšmė 
— unikalus palikimas, papil
dantis tautos meno fondą. Dai
lės vystymasis buvo skilęs į dvi 
šakas. Viena, tai Vakarų pasau
lyje laisvai besirutuliojantis me
nas, reaguojantis į savo laiko
tarpį, sukaupiantis savyje pa
saulinės kultūros patirtį. Kita 
šaka — tai likusių okupuotoje 
Lietuvoje dailininkų kūryba, 
kur buvo privalomas „Socialis
tinis realizmo metodas”... Lietu
vos dailės istorijoj susidarė lyg 
ir spraga, ypač 1945-1957 me
tais, kai galiojo kompartijos pa
laimintas stalininis stilius, kai 
joks dailės darbas be cenzūros 
negalėjo patekti į parodą. Tuo 
metu lietuviško meno laikrodis 
buvo sustojęs. Šios kolekcijos 
egzistavimas leis ateityje atlikti 
platesnius tyrimus ir palygini
mus. Manau, ne vienas menoty
rininkas apsigins disertaciją, 
nagrinėdamas šias problemas.

Šiuo metu išleistas jubiliejinis 
šios kolekcijos katalogas. Knyga 
išleista gero popieriaus, repro- 
dukcįjos didelės ir gerai šspaus- 
dintos. Tokia aukšta kokybė lai
duoja knygos ilgaamžiškumą. 
Petro Aleksos įvadas suteikia 
daug informacijos apie Čiurlio
nio galerijos istoriją, direktora
to ir kitų administracįjos struk
tūrų keitimąsi per 40 metų. Ga
le knygos įdėtas visų buvusių 

plėtojęs lyginamųjų civilizacijų 
studijas, buvo pirmasis Lietu
voje, įteisinęs kitų civilizacijų ir 
istorinių diskursų aktualumą ir 
jų pripažinimo galimybę.

Vytauto Kavolio veiklos ir as
menybės bruožai išryškėjo taip 
pat Birštone surengtoje jam 
skirtų atsiminimų popietėje. 
Įdomūs ir unikalūs buvo Rai
mundo Mieželio, Vytauto Vepš- 
to, Alinos Staknienės, Vytauto 
Kavolio žmonos Ritos, Liūto 
Mockūno, Zenono Rekašiaus ir 
kitų kartu su Vytautu Kavolių 
dirbusių Santaros-Šviesos vete
ranų prisiminimai. Iš atsimi
nimų išryškėjo, kaip Vytautas 
Kavolis rūpinosi Santaros-Švie
sos suvažiavimų rengimu, Met
menų leidyba, jų gerinimu. Iš 
Liūto Mockūno perskaitytų jam 
rašytų daugybės laiškų noriu 
pateikti vieną, rašytą 1967 m. 
balandžio 7 d.: “Galvoju, kad 
jau Jrra atėjęs laikas sovietinėje 
Lietuvoje leidžiamos rimtesnės 
literatūros veikalus taip pat 
traktuoti kaip mūsiškius — ver
tinti iš esmės kaip literatūri
nius veikalus, o ne ideologiškai, 
ir pradėti jų leidinių recenzijas 
spausdinti [Metmenyse - A.A.N.] 
drauge su mūsiškių Kultūrinių 
rūpesčių skyriuje”. Nuo savęs 
pridėsiu, kad tuomet toli gražu 
ne visi išeivijos kultūrininkai 
palankiai žiūrėjo į tuos išeivius 
— literatūros kritikus, kurie 
normaliai pradėjo nagrinėti ir 
skelbti Mykolo Sluckio, Marceli
jaus Martinaičio, Justino Mar
cinkevičiaus, kitų tuometinėje 
Lietuvoje gyvenusių ir kūrusių 
rašytojų veikalus. Bet dabar 
turbūt jau visiems aišku, kad 
tai buvo geras darbas, prade
dantis skatinti, plėtoti anapus 
vandenyno ir čia besireiškusius 
mūsų literatūros i* apskritai 
kultūros sąlyčius. Iš tiesų, 
įžvalgus ir išmintingas buvo Vy

parodų chronologinis sąrašas. 
Kataloge atskiru puslapiu pris
tatomas kiekvienas autorius. 
Čia pateikiama kiekvieno bio
grafija, kūrybinis kelias ir dar
bo reprodukcija. Katalogo išlei
dimo komitetui vadovavo Algis 
Janušas, kuris nuo 1988 metų 
yra Čiurlionio galerijos direk
torius. Pateikiamas taip pat lei
dinio komiteto sąrašas: J. 
Liandzbergienė, Petras Aleksa, 
Vincas Lukas, H. Molėjienė, 
Magdalena Stankūnienė. Kata
loge yra istorinių nuotraukų, 
galerijos steigėjai, galerijos sa
lės (kurios pakeitė savo vietą 
nuo 1965 metų). Šiuo metu ga
lerijai vadovauja to paties Algio 
Janušo vadovaujama valdyba, 
kurią sudaro sekretorė H. Plau- 
šinaitienė, meno kuratorė Bi
rutė Šontaitė-Krukovskienė, iž
dininkė H. Molėjienė, Daiva Pe- 
tersonaitė, Leonas Narbutis. 
Vartant katalogą jaučiame at
liktas didelis darbas, surenkant 
bibliografinę medžiagą, ją tikri
nant, montuojant ir išleidžiant 
šią knygą, kurios reikšmė laikui 
bėgant augs.

Šios kolekcijos istorija dar ne
pasibaigė. Lietuva 1990 metais 
paskelbė nepriklausomybę. Pa
gal galerijos įstatus (priimtus 
1966 m. balandžio 16 d. proto
kolu), kolekcija turėjo būti per
duota Lietuvos vyriausybei.

Kas vyko toliau? Į Čikagą, 
kaip Lietuvos atstovas buvo 
1991 metais atvykęs Lietuvos 
Dailės muziejaus direktorius R. 
Budrys. Jis pasidomėjo kolekci
ja, pakalbėjo su direktoratu, 
pažadėjo kada nors rasti kolek
cijai vietą Radvilų rūmuose Vil
niuje. Manau, kad kai ši kolek
cija pasieks Lietuvą, bus ten 
tinkamai eksponuojama. Taip 
pat manau, kad ji susilauks di
delio žmonių ir specialistų susi
domėjimo.

(Čiurlionio galerijos Čikagoje 
40 metų sukakties paminėjimo 
atidarymas bus sekmadienį, 
rugsėjo 28 dieną, 3 v.v. Čiur
lionio galerijoje, Jaunimo cent
re, Čikagoje.) 

tautas Kavolis, kuris pasak poe
to Šimkaus, mokė Lietuvą mąs
tyti.

Prisiminimų popietę keitę kiti 
nemažiau svarbūs ir įdomūs 
konferencijos renginiai: jaunųjų 
politikų svarstymai apie Lietu
vos viziją, diskusija apie Lietu
vos kultūros istorijos tyrimų 
problemas, mūsų kultūros savi
monę. Savo problematika, nau
jais, nestandartiniais rakursais 
visus sudomino ir sukėlė gyvas 
diskusijas bei disputus Kazio 
Almeno pamąstymai apie baltų 
tautų tęstinumą, Zenono Reka
šiaus svarstymai “Kas būtų jei 
Lietuva nepakliūtų į NATO?”

Paskutiniąją konferencijos 
dieną buvo kalbėta apie Santa
ros-Šviesos ateitį. Arūnas Sver
diolas, Leonidas Donskis, Vy
tautas Vepštas ir kiti pripažino, 
kad jau tarsi susiliejo JAV ir 
Lietuvoje gyvenantys santarie- 
čiai. Čia, Lietuvoje, ir vieniems, 
ir kitems galima jaustis laisvai, 
nevaržomai, pakankamai aukš
tas intelektualinis lygis, į šį 
sambūrį įsiliejo daug gabaus ir 
veiklaus jaunimo. Lietuvoje jau 
penkerius metus vykstančios 
Santaros-Šviesos konferencijos, 
pasak Arūno Sverdiolo, jau 
tampa “vietiniu gaminiu”, tad 
jas ir toliau, greta Lemont’o 
rengiamų suvažiavimų, dera ir 
toliau rengti Lietuvoje, suręsti 
patvarų “tiltą” per vandenyną. 
Tuo labiau, kad stiprinti tą tiltą 
nebuvo prieš ir konferencijoje 
kalbėjusi Atviros Lietuvos Fon
do valdybos pirmininkė I. Vei
saitė.

Valdas Adamkus pasakė, kad 
negali būti nė kalbos apie San
taros-Šviesos veiklos pabaigą. 
Pasak Adamkaus, Santara dar 
turi ką pasakyti, juo labiau, kad 
šių dienų Lietuvoje demokra
tinės, liberalinės idėjos ne tik 
gali, bet ir turi plačiau pasklis-

Dailininkė Nijolė Banienė prie savo darbų

Ženkim kartu į sukurtus mano gėlių sodus. Sek mane 
i nežinomus mano horizontus.

Ženk su manim per tamsiausius mano sodų kampus. 
Kaip nusipurčiau slegiančius juodus šešėlius nuo savo 
krūtinės ir žengiau į švytrių vaivorykščių nusagstytus so
dus, apsupta meilės ir vilties jausmų. Be baimės einu su 
šypsena, galvą aukštai iškėlusi. Niekas daugiau manęs 
nenutrauks į tamsius mano sodų kampus.

Nijolės Banienės kūryba
Nuo drąsių formų aliejinėje 

tapyboje bei subtilių ir išto
bulintų spektrą pieštukais at
liktų darbų Nijolės Banienės 
stilius išaugo į sudėtingą akrili
nę tapybą. Tačiau tematiškai ji 
liko ištikima gėlėms ir for
moms, rastoms gamtoje. Anks
tyvoji šios dailininkės kūryba 
siejosi su tautiniais motyvais. 
Idėja šiems darbams kilo iš Al
girdo Greimo knygos Tautos at
mintis apie dievus ir žmones, 
kurią Nijolė studijavo ruošda
masi-1981 metų parodai „Lie
tuvių mitinės būtybės”. Bet et
nografinė tematika greit išblė
so, išsivystė universalesnė kal
ba apie pasakišką rojaus sodą, 
„tą patį gražiausią ir teatra- 
liškiausią sodą, kuriame yra 
daugybė vaismedžių su ska
niausiais ir nepaprastais vai
siais..., kuriame dienos šviesa 
visada užvaldo mus”.

Dailininkė atkreipia dėmesį į 
nuostabiausią subjektą — gėles, 
ypač pavasarines: „Pavasaris... 
o, tai pats puikiausias metų lai
kas! Lelijos, drugeliai, vaivo
rykštės, mėlynas dangus, pum
purai... Vaivorykštės spalvų gė
lės padengia mano drobes. Jos 

" ti, vaisinti visuomenę. Telkiant 
Lietuvoje atvirą visuomenę, sa
kė Adamkus, o ypačiai jaunimui 
sudarant galimybę rinktis, mes 
pasitarnausime ugdant stiprią 
vi-suomenę.

Valdas Adamkus dar pridūrė, 
kad Lietuvoje vykusi Santaros- 
Šviesos konferencįja-suvažiavi- 
mas neturi likti abejingas ir sa
viems bendraminčiams už At
lanto. Veiklos apimtis turi didė
ti. Kitados išeivijos bendruo
menėje mes skatinome lietu
vybės išlaikymą, sakė Adam
kus. Ši užduotis išliko ir galbūt 
ji bus dar aktualesnė. Turime 
rasti efektyvesnius kelius šiai 
veiklai stiprinti, o tai pareika
laus didesnio derinimo tarp 
santariečių, susibūrusių Lietu
voje ir JAV.

1997.VIII.22. 

atskleidžia dangaus žydrynę, 
kurioje yra taika, meilė ir lai
mė, atnešančios ramybę į mano 
sielą”.

Gėlių motyvas neišsenka ir 
šių dieno Nijolės Banienės dar
buose. Stilius ir technika pasi
keitė, tačiau subjektas išliko tas 
pats. Kai dailininkė pasakoja 
apie savo kūrybą, ji kalba taip, 
tarsi tai būtų jos pačios būties 
dalis. Painus augalijos vaizdavi
mas — tai jos vidinio pasaulio 
tiksli išraiška. Formos, linijos, 
koloritas keičiasi su jos nuotai
ka, mąstysena, jausmais, požiū
riu į save ir į pasaulį.

„Pasivaikščiokime su manim 
per mano gyvenimo sodą” — 
taip pavadinta jos 1995-1996 
metais atlikta darbų serija. 
„Per šį laikotarpį aš sugebėjau 
tapyti tik tamsiomis spalvomis: 
kažkas stabdė mane. Užvaldė 
paskirties nežinojimo baimė... 
Bet palaipsniui pradėjau priim
ti ateitį ir tai padėjo man išsi
laikyti”. Tamsios spalvos seri
joje „Takai, takeliai: (1996) pe- 
eina į giedresnį koloritą. Spal
vos tampa šviesesnės. Atsiran
da faktūra, gyvenimo, meilės, 
gailesčio pajautimas... Buvo 
žiema, kai paskutiniai juodi de
besys išsisklaidė, atsitraukė 
nuo jos pečių ir širdies. Žiemos 
grožio, šviesa, žėrintis peizažas 
pasirodė jos darbuose. Nijolės 
tapyboje vėl suklestėjo gėlės: 
„Aš stengiausi paišyti kažką 
unikalaus, kažką, kas priklauso 
tik man. Tas unikalumas buvo 
tai, ko net neįtariau, jog turiu. 
Jis atėjo spontaniškai, be jokių 
pastangų, išsiskleidė kaip balta 
lelija per Velykas”. Naujasis 
stilius apsistojo ties abstrakci
jom, kuriose gamtos grožio ele
mentai dar vis pastebimi.

U.J.
(Nijolės Banienės darbų paro

da „Sek mane takeliu” atidaro
ma šiandien, šeštadienį, rugsėjo 
20 dieną, 7:30 v.v. Lietuvių 
dailės muziejuje, Pasaulio lietu
vių centre, Lemont, Illinois. Pa
roda vyks iki spalio 11 dienos.)
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