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Lietuvos kultūros skleidimo užsieny problemat ika 
VYTAUTAS ANTANAS DAMBRAVA 

Paragavęs didžiojo 
meno skonį 

Ką tik perskaičiau solidžią 
knygą Vladas Baltrušaitis. 
Operos solistas. Savo lėšomis 
išleido našlė Elena Baltrušai
tienė Vilniuje 1996 metais, 
pasitelkusi muzikologę Jūra tę 
Vyliūtę, lengvo aiškaus saki
nio, įtaigios kalbos rašytoją. 
Leidykla — „Scena". 

Vlado Baltrušaičio niekada 
nemačiau. Jo dainavimo ne
girdėjau. Bet, kaip nepagydo
mas melomanas, žinojau, kad 
„Rigoletto" pagrindinį vaidme
nį jis sudainuodavo pasigė
rėtinai. Maloniu balsu su visais 
niuansais ir išskirtine vaidyba. 
O && vaidmuo kiekvienam ba
ritonui yra operos viršūnė. Ži
noma, pabuvojus viršūnėje ir 
paragavus didžiojo meno skonį, 
gyvenimas jau neatrodė toks, 
koks iš tikrųjų turėtų būti. 
Užgriuvo epochinės permainos. 
Užėjo daug ką smukdančios, 
niveliuojančios egzilės metas. 

Vlado Baltrušaičio biografi
joje susiduriame su gausa iš
kilių asmenų ir faktų, susijusių 
su lietuvių opera ir chorais — 
tiek Lietuvoje, tiek pokario Vo
kietijoje ir Amerikoje. Yra ap
stas nuotraukų. Knygos gale 
daugiau kaip keturi šimtai 
paaiškinimų ir ilga pavardžių 
rodyklė. Autorės kruopščiai 
padirbėta. Skaitai ir lengvai 
pasitikrini, iš kokio šaltinio tas 
ar kitkas paimta. Lietuvių mu
zikinio archyvo medžiaga yra 
juk didžiulė. Jūratė Vyliūtė ja 
deramai pasinaudojo, ypač 
Baltrušaičio artimųjų ir drau
gų, solistų ir muzikų prisimini
mais, dienoraščiais, pastabo
mis, laiškais. Spektaklių bei 
koncertų kritika spaudoje. Be 
abejo, šiam veikalui įtaką darė 
ir Baltrušaičio sceninio kole
gos, šeimos draugo Alekso Kut-
kaus įspūdinga autobiografija 
Dainininko dalia. Su savo pie
šiniais prisidėjo ir duktė daili
ninkė Karilė Baltrušaitytė. 

Pagrindinė Jūratės Vyliūtės 
audinio teminė gija — Vladas 
Baltrušaitis, išmokęs dainuoti, 
nuolat veržėsi į sceną. Kurio 
nors operos personažo sukūri
mas jam reiškė daugiau negu 
kas kita pasaulyje. Be šios gali
mybės jis jautėsi kaip žuvis be 
vandens. Pratarmėje autorė 
apibūdina jo dažno nusivylimo 
priežastį: „Negalėdamas rea
lizuoti savęs kaip operos solis

tas, negalėjo pasitenkinti jokiu 
kitu darbu. Skaudžiai suvokė 
atitrūkimą nuo profesinės mu
zikos, nes vis dėlto ir chorai, ir 
opera — tik mėgėjiški". Atseit 
vargonininkavimas ir sėkmin
ga chorvedyba Los Angeles, Či
kagos, New York'o lietuvių pa
rapijose, gerai susidainavę vy
rų chorai, jo veikla steigiant 
Lietuvių operą Čikagoje ir „dy-
pukiškomis" sąlygomis pasta
tytas „Sevilijos kirpėjas" Det-
mold'e, Vokietijoje bei kiti 
spektakliai nesuteikė jam to, 
kas labiausiai rūpėjo — dai
nuoti aukšto lygio teatre. 

Su šia nuopolio versija gali
ma sutikti ir nesutikti. Esu 
linkęs į kai kurių menininkų 
karjerinę neviltį žiūrėti pro 
žmogaus kūno atsparumo aki
nius. Fiziologija, psichė, pa
veldėti polinkiai lemia dau
giau. Rašoma: jis buvo nepa
prastai jautrus. Iš tiesų kiek
vienas geras artistas ar daini
ninkas yra perdėm jautrus 
žmogus. Tik retam pavyksta 
įkūnyti savo tikslus. Net savoje 
šalyje dažnas talentas pasijun
ta neįvertintas. Jeigu nusira
minimui griebiasi svaigių sub
stancijų, tai kaltas ne gyveni
mas, bet jo prigimtis. 

Iš dalies kalta ir lietuviško 
bendravimo tradicija — pomė
gis ką nors vis atšvęsti, pasi
vaišinti, pasilinksminti, entu
ziastingai kilnojant taureles. 
Kai kam nieko, o kitam ilgai
niui — fiziologinė ir dvasinė 
pragaištis. Depresija. 

Šis bruožas išryškėja Balt
rušaičio gyvenimo pabaigoje. 
Skaitytojui kur kas įdomiau 
pasekti jo veržimąsi į mokslą, į 

Lietuvos Respublikos Kultū
ros ministerija, o su ja ir Euro
pos Taryba 1997 metų gruodžio 
mėnesį sušaukė tarptautinę 
konferenciją, ryžtantis kurti 
strategiją Lietuvos įvaizdžio for
mavimui užsienyje, taigi naudo
jimui kultūrinių priemonių kaip 
efektyvaus užsienio politikos 
vykdymo instrumento. Ši minis
terijos iniciatyvą pelno visų pri
pažinimą ir pagarbą. 

Savo žodį ribosiu Lietuvos 
kultūrinės užsienio programos 
problematika. Tradicinis kultū
rinių vertybių puoselėjimas ša
lies viduje vyksta metodiškai, o 
turint mintyje dabartines eko
nomines sąlygas — kartais tik
rai pasigėrėtinai. 

Iš pirmo žvilgsnio kultūros 
propagavimas užsienyje atrodo 
lengvas ir paprastas. Nuvežei į 
kurį kraštą orkestrą, chorą, 
šokėjus, baletą ar parodą — ir 
Lietuvos įvaizdis kyla kaip ant 
mielių. Iš esmės betgi visas rei
kalas yra daug sudėtingesnis. 

Pirmiausia, kultūra surišta 
su išlaidomis, kartais didelė
mis, o Lietuvos biudžetinės gali
mybės yra labai ribotos. Antra, 
valstybės interesų propagavimo 
prasme mes net gerai nežinome 
nuo ko pradėti: kas, kur ir kodėl 
yra būtina, kas reikalinga, kas 
būtų pageidautina. Lietuvoje 

* Pranešimas, pateiktas Lietuvos 
Respublikos Kultūros ministerijos 
kartu su Europos Kultūros taryba 
surengtoje tarptautinėje konferen
cijoje „Valstybes atsakomybe kultū
rai", vykusioje 1997 m. gruodžio 4-5 
d. Vilniuje. Dr. Vytautas A. Damb-
rava yra Lietuvos Respublikos am
basadorius ir nepaprastasis įgalio
tinis Pietų ir Vidurio Amerikos 
valstybėms 

kultūros propagavimas užsie
nyje dar yra daugiau idėja, ge
riausiu atveju — užuomazga, 
planavimo ir darbų pradžia. 
Trečia, Lietuva neturi reikia
mos ir ilgametes patirties ir 
praktiškų galimybių kritiškai 
sekti ir atrenkamai imituoti di
desnių ir turtingesnių valstybių 
vykdomą viešąją diplomatiją 
per kultūrą. Be to, neturi nei 
reikiamų stabilių priemonių, 
nei stiprios įtakos sferų. Kyla 
prioritetų klausimas. Juo pla
čiau kultūra skleidžiama, juo 
labiau ji darosi skystesnė. Kiek
vienoje valstybėje programiniai 
reikalavimai, nekalbant apie 
turimas galimybes, yra skirtin
gi. Galiausiai, kas už darbą bus 
atsakingas, kaip vyks darbo 
koordinacija, koks darbo pasi
skirstymas? 

Atrodytų, kad kultūros politi
ka turėtų būti Užsienio reikalų 
ministerijos funkcija (taip yra 
daugelyje valstybių). Bet kodėl 
nepavesti to d^rbo ar jo dalies 
Kultūros ministerijai? Kultūros 
propagavimo darbas užsienio 
valstybėse nėra griežtai centra
lizuotas, o įvairiai suskirstytas. 
Svarbu darbo koordinacija, kad 
išvengus susikryžiavimo, kas 
neišvengiamai gimdo konfliktą. 

Iš karto kyla ir kiti klausi
mai: ar tikslinga kultūrą atribo
ti nuo švietimo ir ar ne per eks
travagantiška kalbėti apie 
kultūros attachė* vaidmenį, pa
liekant nuošalyje informacinę 
politiką? Praktiškais sumeti
mais visos šios sritys turėtų bū
ti po bendru viešosios diploma
tijos skėčiu. Panašų giminingų 
funkcijų susiejimą gana įvairiai 
praktikuoja užsienis. 

Neužmirškime, jog informa
cinė veikla savo turiniu dažnai 

muzikinį pasaulį, jo santykius 
su tėvais, pirmuosius žingsnius 
konservatorijoje, egzaminus, jo 
gražų dainavimą, priėmimą į 
operą. Neturtas lydėjo nuolatos 
— ir vaikystėje, ir studijuojant. 
Rudenį matome jį Kaune su 
kiaurais batais. Prisimena: 
„Mano draugams su sandariais 
batais buvo žymiai sunkiau 
nuo slogos apsisaugoti: būtinai 
reikėjo ir kaliošų". O jau pa
siekus operos aukštumas, Vil
niuje „publika kiekviename 
Rigoletto spektaklyje kėlė Bal
trušaičiui ovacijas". 

{domių, net sąmojingų deta
lių biografijoje netrūksta. Ypač 
miela skaityti apie kai kurias 
mūsų operos garsenybes. Au
torė jas pristato tariamo dialo
go forma: „Stengiausi skaityto
jo per daug nesunkinti cita
tomis". Jie susitikę tarsi šne
kučiuoja tiesiogine kalba. Pa
vyzdžiui, bosas Ipolitas Naura-

iiame numeryje: 
A. a. operos solistas Vladas Baltrušaitis • Lietuvos kultūros sklei
dimas pasaulyje • Kun. Stasio Ylos raštai • Aukštaičių krašto 
monografijos • Jurgio Kunčino kūryba • Stasio Jonausko eilė
raščiai • Antano Sutkaus fotoalbumas • Virgos Šiaučiūnaitės me
nas • Henrikas Nagys palaidotas Vilniuje • Nijolės Bogutaitės-
Dėdinienės gaidų knyga • Knyga iš Australijos 

gis Amerikoje buvo tiek nukry
pęs į religija jog kalbinamas 
dalyvauti operoje, atsisakė, 
pasiteisindamas: „Prinokusį 
obuolį aš nonų tik Dievui nu
mesti". 

Tekste gal siek tiek per daug 
Baltrušaičio etinės nuostatos 
kėlimo: krikščioniškumo, pat
riotizmo... Žinoma, toks jis ir 
buvo — kieta; dorovingas, kaip 
ir tėvas. Vis dėlto kyla abejonė: 
ar nesikerta šioji etika su per
dėm atvira neapykanta išeivius 
priglaudusią: Amerikai („dur
nių kraštui" Gal tik psicholo
giškai ji pateisinama: solistų ir 
muzikų Amerika nepasitiko iš
skėstomis ranKomis. 

„Likimo galia" buvo pasku
tinė opera, kurioj dalyvavo 
Baltrušaitis. Pravartu nurody
ti ir paskutinį jo parengto 
Cherubini „Reąuiem" atlikimą 
— tartum atsisveikinimą su 
puoselėta svajone. 

Elenos Ba.trušaitienės su
manymas, j . : labiau Jūratės 
Vyliūtės plunksnos organizuo
jantis įgūdi- — ir štai turime 
patrauklų vokalą, praturti
nantį lietuvių chorvedybos, 
bažnytinio vargonininkavimo 
ir operos istorinę literatūrą. 
Drauge ir parodantį, kaip „tra
giškųjų istorijos lūžių išmestas 
iš gimtosios šalies" lietuvis 
operos dainininkas egzistavo 
svetimoje erdvėje. 

P ranas Visvydas 

Vytautas Antanas Dambrava 

būna kultūrine. Pavyzdžiui — 
spaudoje pasirodantis straips
nis apie tautinių šokių meną ar
ba ambasados surengtas akade
minis seminaras, kurio tikslas 
išryškinti valstybės užsienio po
litikos prioritetus, ypač jei po to 
ši medžiaga informatikos sklei
dimo keliu suranda vietą spau
doje, rodoma televizijoje, trans
liuojama radijo. Taigi šios vie
šosios diplomatijos sritys yra 
neišvengiamai persipynusios, ir 
kartais neįmanoma bei tikrai 
nepraktiška jas atskirti. 

Išvada: kalbant apie kultūros 
attachė' etato įvedimą ambasa
dose, neverta ant to vardo „pa-
sispęsti" ar jį griežtai riboti. Šis 
etatas galėtų turėti ir viešųjų 
reikalų įpublic affairsj attache 
vardą, nes minėtieji elementai 
— kultūra, švietimas ir infor
macija — tarpusavyje jungiasi 
ir vienas kitą papildo. Žinoma, 
kultūros attachė vardas irgi 
galėtų būti priimtinas. įjun
giant į šį etatą jau minėtas ki
tas dvi funkcijas. 

Lietuvos įvaizdžio formavi
mas užsienyje valstybės inte
resų apimtyje yra patikėtas am
basadoms. Ligi šiol dauguma 
ambasadų neturi kultūros atta
chė1 etato 'kai kur yra patarėjas 
kultūros klausimams). Tokio 
etato paskirtis būtų vykdyti 
tautinę kultūros ir švietimo pro
gramą, iki maksimumo išnau
dojant programines galimybes, 
organizuojant bei remiant kul
tūrinius projektus svarbiau
siose kitų kraštu valstybinėse ir 
privačiose institucijose ir efek
tyviai naudojant tam reikiamus 
valstybės resursus. Attachž už
davinys ir pareiga — užsitik
rinti, kad vietines institucijos 
bei informavimo priemonės tu
rėtų reikiamą supratimą apie 
Lietuvą, jos politinę struktūrą, 
vyriausybę, visuomenę, kultūri
nį gyvenimą. 

Svarbu plėsti žiniasklaida 
aoie Lietuvą akademinėse insti-

Vytauto Maželio nuotrauka 

tucijose, siūlant informaciją ir 
programas tai spragai užpildyti. 
Svarbu užmegzti ir puoselėti 
ryšius su svarbiausiais univer
sitetais, kitomis aukštojo moks
lo įstaigomis bei mokslinio ty
rinėjimo centrais dvišalių bei 
daugiašalių santykių vystymo 
srityje. Svarbu rengti paskaitų 
ciklus apie lietuvių, kaip se
niausios gyvos indoeuropiečių 
kalbos, proistorę. Būtina supa
žindinti ir su lietuvių literatū
ra, plačia meninio, teatrinio gy
venimo apimtimi bei aukšta ko
kybe, skatinti dvišalį kultūrinį 
bendradarbiavimą pagal pasi
rašytas dvišales kultūrinio ben
dradarbiavimo sutartis, sie
kiant profesorių mainų, studen
tų pasikeitimo, profesionalių 
menininkų laikino įdarbinimo. 
Reikia padėti privačioms Lietu
vos institucijoms, rengiant savo 
šalies meno parodas, kitus kul
tūrinius renginius, ieškoti gali
mybių bendradarbiavimui eko
logijos srityje, neužmirštant ir 
sporto. Kultūrinės priemonės 
gali efektyviai tarnauti Lietu
vos užsienio politikos interesų 
propagavimui. 

Bendrame ambasados darbų 
kontekste per kultūrines pro
gramas būtina supažindinti ki
tų kraštų visuomenes su dabar
tine nepriklausomos Lietuvos 
problematika, ieškoti paramos 
politinių, saugumo, ekonominių 
bei prekybinių problemų spren
dimui, kelti ir pabrėžti istorinę 
Lietuvos valstybės reikšmę, lie
tuvių tautos dvidešimtojo 
amžiaus demokratinius siekius, 
dabartinį valstybinį demokra
tinį gyvenimą, daromą ekono
minę ir socialine pažangą, pa
jėgumą veiksming.ii įsijungti į 
Europos Sąjungą bei transat
lantines saugumo struktūras. 
Naudoti tam tikslui spaudą, ra
diją ir televizija. Galiausiai bū
tina įjungti ir pajėgųjį išeivijos 
elementą, ypač mokslus einantį 

jaunimą, į Lietuvai naudingą 
darbą, įvedant juos į ambasados 
rengiamas socialinio — kultū
rinio pobūdžio programas, rem
ti Baltų tautų bendradarbiavi
mą jų bendrame kelyje į saugią 
demokratiją ir taikingą ateitį. 
Aišku, tai bendras ambasados 
uždavinys, kurį iš dalies vykdo 
ambasados diplomatai politikai, 
ekonomikai, bet kartu šiuos 
uždavinius būtų tikslinga pa
tikėti diplomatui kultūros klau
simams. 

Tokia galėtų atrodyti kultūros 
attachė veiklos ambasadose 
apimtis, nors išvardintas pro
gramų sąrašas yra scheminis. 
Kaip matome, kultūra >Ta svar
bus užsienio politikos veiksnys 
ir kultūrinės priemones gali 
efektyviai tarnauti užsienio po
litikos interesų propagavimui ir 
vykdymui. 

Realybė kol kas yra kitokia. 
Ambasados ne tik neturi etatų 
viešajai diplomatijai vykdyti, 
bet iki šiol Lietuvos centrinių 
įstaigų teikiama talka yra be
veik nejaučiama. Visa, kas ligi 
šiol atlikta, daroma pavienių 
ambasadų iniciatyva. O jos šo
ka, kaip moka, o jei nemoka — 
tai ir išvis nešoka. Šiuo pasaky
mu būtų neatsakinga kaltinti 
jaunas ministerijas. Užsienio 
reikalų ministerija tebėra už
gožta gyvybines svarbos priori
tetais politinės ir ekonominės 
veiklos planavime, paliekant 
kultūrinę akciją rytdienai. 

Atrodo, ligšiolinė kultūrine 
veikla su mažomis išimtimis 
planuojama ne tiek „iš viršaus", 
kiek „iš apačios". Projektus ir 
veiklą daugiausia gimdo ir vyk
do privačios institucijos ir pri
vatūs asmenys, paprastai savo 
lėšomis, retesniais atvejais — 
ambasadų talkinamos. 

Duosiu mažą pavyzdį. Nese
niai Venecueloje savo lėšomis 
lankėsi devyniolikos asmenų 
tautinių šokių ansamblis „Ug
nelė". Ši grupe buvo pakviest i 
Bolivaro valstijos privačių 
švietimo ir kultūros institucijų. 
Ambasada nutarė pasinaudoti 
šia proga, perkeldama trims 
dienoms jų pasirodymus Cara-
cas'e. Šio mažo lietuvių tautinių 
šokių ansamblio progn \H buvo 
parodyta penkiose §rt» no ins
titucijose, o taip pat ir i^levizi-
joje. Be abejo, tam buvo būtina 
ambasados talka, o nedidelė fi
nansinė parama programiškai 
pateisinama. Spaudoje pasipylė 
pranešimai ir reportažai. Prieš
kalėdiniu laikotarpiu šios gru
pės pasirodymai buvo ypač šil
tai sutikti švietimo ir kultūros 
institucijose Maža disciplinuo
tų ir gerai parengtų vaikų gru
pė parodė ne tik jaunimo meilę 
tautiniams šokiams, bet iš viso 
tautos dėmesį savo kultūrai bei 
jos kultūrinį pajėgumą. Beje, ši 
grupė atvyko nepasiruošusi kita 
prasme: neturėjo nuotraukų, 
tinkamų reprezentacinių bro
šiūrėlių bei vaizdajuosčių. Pa
dėtį teko gelbėti vietoje. 

Einant prie praktiškų sam
protavimų ir išvadų, reikia pa
žymėti, kad yra nemaža dalykų. 
kuriuos Lietuva kultūros propa
gavimo srityje turėjo padaryti 
Nepaisant pakartotų reikala
vimų, ambasados dar nėra ga
vusios net panoraminių vaizda
juosčių apie Lietuvą, parodant 

(Nukelta į 2 psl.) 
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Kun. Stasio Ylos statytos dvasinės 
pilies lobiai 

Trys Aukštaičių monografijos 

ROMUALDAS 
KRIAUČIŪNAS 

Gediminas Mikeiaitis. TOLYN 
l LAIKA — GILYN l GELM£... 
Kun. Stasys Yla raštuose ir atsimi
nimuose. Vilnius: „Aidų" leidykla, 
1997. Spausdino Adomo Jakšto 
spaustuvė Kaišiadoryse. Kietais 
viršeliais, 372 "puslapiai. Tiražas 
3.000. Kaina nepažymėta. 

Prieš keletą mėnesių pašti
ninkas atnešė nedidelį pake
tėlį. Siuntėjo adresas — Nekal
tai Pradėtosios Mergelės Mari
jos vienuolynas Putname, Ame
rikoje. Atidarius paketėlį ran
kose liko Gedimino Mikelaičio 
sudaryta ir parengta knyga To
lyn į laiką — gilyn į gelmę... 
Kun. Stasys Yla raštuose ir at
siminimuose. Knyga kietais vir
šeliais, kurie pasipuošę blankia 
mūrinės sienos detale. Arčiau 
įsigilinus nutariau, kad ta sie
nos nuotrauka yra dalis „Min
daugo pilies" Putname, kurią 
kun. Stasys Yla pats savo ran
komis pastatė. 

Prelato Prano Gaidos-Gaida-
mavičiaus „Pratarmė" pradeda
ma šiuo teiginiu: „Kunigas, mo
kytojas, teologijos profesorius, 
rašytojas, kalinys, veikėjas, 
dvasios vadas, jaunimo auklėto
jas. Toliau sakoma, kad tai pla
taus masto dinamiškas asmuo, 
ėjęs per lietuviškąjį gyvenimą 
Lietuvoje ir išeivijoje, palikęs 
ryškius pėdsakus daugelyje sri
čių. Tie pėdsakai, nors nepilni, 
pristatomi Šiame jo raštų rinki
nyje. 

Rinkinys suskirstytas į tris 
dalis. Pirmoji dalis, pavadinta 
„Religinio gyvenimo atnaujinto
jas", susideda iš keturiolikos 
skyrelių. Čia suteikti rašiniai 
apie maldą, kančią, meilės vi
sumą, religinį gyvenimą, žmo
gaus religinį brendimą ir t.t. 

Antroje dalyje kun. Ylos 
straipsniai analizuoja pasaulė
žiūros klausimus. Čia sutelkta 
penkiolika jau anksčiau spaus
dintų straipsnių. Temos įvairios 
— komunistų veikimo metodai, 
laisvės samprata, visuomeni
niai tipai, liberalizmas, lietuviš
koji.šeima, blogio vaizdavimas 
literatūroje, ateitininkų misija, 
ateitininkų sąjūdis laiko pers
pektyvoje, naujoji moralė ir t.t. 

Trečiame skyriuje — „Gyve
nimo teologas: vertinimai, atsi
minimai" — prabyla devyni 
kun: Ylos bendradarbiai, gerbė
jai, kolegos, jo įtakos vertinto
jai. Pasisako prel. Juozas 
Prunskis, prel. Petras Celiešius, 
•Juozas Girnius, prel. Pranas 
Gaida, Juzoas Brazaitis, Jurgis 
Jankus, Stasys Santvaras, Alė 
luta ir kun. Vytautas Bagda-
lavičius. Tai tikrai įdomus sky
rius, nes čia tapomas kun. Ylos 
oortretas iš įvairių pozicijų ir 
perspektyvų. Štai keletas žo
džių iš skyrelių pavadinimų, 
kurie charakterizuoja aprašo
mąjį: Gyvenimas atiduotas Die
vui, Lietuvai, jaunimui: klie
rikų įkvėpėjas: gyvenimo teolo
gas; vertingų lobių kūrėjas: 
dvasinio dinamizmo nešėjas; 
naujas kunigas; kaip uola vidu
ry upės; gyvenimo ugnies nešė
jas; ateitininkų futurologija. 

Knygos antrajame puslapyje 
įdėta Vytauto Maželio 1951 
metų kun. Ylos portretas, o pne 
galo dar pridėta devynios nuo
traukos, turinyje iliustracijomis 
vadinamomis. Knygos pabaigoje 
pateikiama Nuorodos, Kun Sta
sio Ylos bibliografija ir Pavar
džių rodyklė, 

„Tikrieji vadai. Juos tokius 
padaro ne smurtas, ne įsipirsi-
mas, bet paskyrimas iš aukšto. 
Tai yra tikra prasme vadai iš 
Dievo malonės. Jie tuo nesidi-
džiuoja, nesipučia, nes žino, kad 
.šią dovaną yra gavę iš Dievo. 
Jie jaučia save esą tiktai tos ar 
kitos idėjos tarnai, ir ne dau-

Kun. Stasys Yla 

giau. Jie, tai idėjai tarnaudami, 
palieka vadais visai nepareina
mai nuo to, ar esti išrenkami, 
ar neišrenkami. Net dar dau
giau. Jie palieka vadais, ne tik 
gyvi būdami, bet ir gyvųjų tarpo 
išsiskyrę. Iš tikrųjų tokių vado
vystė nesibaigia, jų gyvenimui 
čia šiokia ar tokia mirtimi pasi
baigus. Ir iš gyvųjų tarpo išsi
skyrę, jie nepaliauja vadovavę 
savo gyvenimo kilniais pavyz
džiais". 

Šitie Prano Dovydaičio žo
džiai (1930 metais), teigia Gedi
minas Mikeiaitis savo „Baigia
majame žodyje", tinka ir ateiti
ninkų darbų tęsėjui kunigui 
Stasiui Ylai. Šiame analitinia
me straipsnyje knygos sudary
tojas ir parengėjas kun. Ylą api
būdina kaip gyvosios dvasios 
apaštalą. Istoriškai ir socialo-
giškai apžvelgęs kun. Ylos įta
ką, Gediminas Mikeiaitis priei
na išvados, kad „Vis dėlto di
džiausia kun Ylos paslaptis — 
jo asmens trauka ir grožis. Iš 
tikrųjų jis ne tik teoriškai skel
bė naujo kunigo idėjas, bet pats 
buvo naujas kunigas, 'dvasinio 
dinamizmo nešėjas' (Juozas 

Jurgio Jankaus nuotrauka 

Brazaitis)... Jis apaštalavo nau
jai: gebėjo derinti tyrinėtojo pre
ciziją ir poeto įsijautimą, psi
chologinį subtilumą ir evange-
linį radikalumą, evangelinį kul
tūros ir visuomenės reiškinių 
aiškinimą ir evangelinį įverti
nimą. Stasio Ylos statytos dva
sinės pilies lobiai dar nesunyko 
— jie traukia savęsp pažinti ir 
paregėti Kristaus dvasios spin
desį". 

Panašiai kalbėjo ir Juozas 
Girnius, kuris cituojamas kny
gos galiniame viršelyje: „Kun. 
Stasys Yla žmones daugiau pa
siekia asmenišku kontaktu, ne
gu oficialia visuomenine veikla. 
Šiltas draugiškumas jam lygiai 
atveria kelią į 'savus' ir 'sveti
mus'. Įvairių pažiūrų žmonėse 
jis turi nuoširdžiai gerbiančių 
bičiulių". 

Kun. Stasys Yla gimė 1908 m. 
sausio mėn. 5 d. Luciūnų kai
me, Kurklių valsčiuje. Ukmer
gės apskrityje. Taigi šių metų 
sausio 5 dieną suėjo devynias
dešimt metų nuo jo gimimo. 
Mirė 1983 m. kovo mėn. 24 d. 
Čikagoje. 

JURGIS GIMBUTAS 

Neseniai skaitėte šiuose pus
lapiuose apie dvi Žemaičių mo
nografijas, ir Štai vėl, tik jau 
apie Aukštaičių. Ar ne per daug 
tos kraštotyrinės literatūros pa
sirodo pastaraisiais metais? Ne, 
ne per daug, dar vis negana, 
nes gal tik kas dešimtas (ar 
mažiau) Lietuvos miestelių turi 
savo monografijas ar šiaip kny
gas su lokaline pilietine istorija. 
Tokioje Švedijoje ar Vokietijoje, 
kur miestelių kultūra senesnė 
ir turtingesnė, o panašiai ir 
Naujojoje Anglijoje (JAV) kiek
vienas miestelis ar apylinkė tu
ri sau po knygą ar daugiau. Dar 
daug metų reikės pasidarbuoti 
Lietuvos kraštotyrininkams ir 
atitinkamiems mokslininkams, 
kad išnaudotų muziejuose ir pa
rapijų, miestelių bei centriniuo
se valstybės archyvuose išsau
gotą informaciją ir pervestų ją į 
skaitytojams prieinamas kny
gas apie savas tėviškes, kaimy
nus ir brangias vietas tėvynėje. 
Prisideda naujų informacijų iš 
kasmet kur nors vykdomų et
nografinių ekspedicijų. 

Pasvalio rajono Daujėnų 
miestelis susilaukė nedidelės 
207 puslapių knygos Daujėnai. 
Gyvenimas ir rezistencija prie 
Orijos. Sudarė Antanas Šimkū
nas, rašė dar 12 autorių, reda
gavo Rima Mekaitė. Tiražas — 
1,000 egzempliorių, popierius 
labai geras, nuotraukos ryškios, 
kontrastingos, viršelyje — spal
vota Daujėnų bažnytėlės nuo
trauka. Knygos metrikoje duo
tas toks apibūdinimas: Pasva
lio 500-osioms metinėms skir
toje knygoje Šio krašto žmonės 
rašo apie Daujėnų ir aplinkinių 
gyvenamųjų vietovių istoriją 
nuo žilos senovės iki šių dienų. 
Skaitytojai čia ras skaudžių pa
sakojimų apie pokario parti
zanų kovas, daujėniečių prieši
nimąsi sovietinei okupacijai, 
žymius jų kraštiečius. Knygoje 
yra įdėta ir daujėniečių dainų*. 
Pratarmėje dėkojama Lietuvos 
gyventojų genocido ir rezistenci
jos tyrimo centrui ir Pasvalio 
rjaono savivaldybei už šios kny
gos išlei-dimą. Išleido per 
„Minties" leidyklą Vilniuje 1997 
metais. 

Be to, turinyje yra Daujėnų 
apylinkės kaimų sąrašai 1923, 
1974 ir 1986 metų, su gyventojų 
kaita. Įterpta vos septynių pus
lapių A. Žalvarinio (kun. Jurgis 
Tilvytis, 1880 - 1931) knygutė 
„Daujėnai. Eilės", išleista 1910 
metais Kaune, Saliamono Ba-

po vieną - tris puslapius. Susto
sim ties devyniais išsamiausiais 
straipsniais. Dalis jų parašyti 

(tardymas ir kankinimas vyko J a u žinomų specialistų, bet ir 
turgaus dieną, stebint daugeliui kiti yra moksliško pobūdžio. R. 
susirinkusiųjų) išdavė dar ke- Krunskas detaliai nagrinėja 

Lietuvos kultūros skleidimas 
'Atkeltais 1 psl.) 
jos gamtinį grožį, istorinį pali
kimą, kultūrinio gyvenimo ei-
pizodus. Kraštuose, kur aš ats
tovauju Lietuvai, pirmiausia 
Venecueloje, ambasada turi ge
ras galimybes visa tai parodyti 
ner televizija. LietuvAc *'o;v,i j T 
jaunimo centro vadovas Jan
kauskas didžiuodamasis sakė, 
kad Venecueloje jis nesutiko nė 
vieno asmens, kuris apie Lie
tuvą nieko nežinotų. Savo šalies 
propagavimas per televiziją yra 
jos įvaizdžio formavimo abc. To
kios valstybiškai centralizuotai 
paruoštos programos turėtų bū
ti išleistos įvairiomis kalbomis 
arba ambasadoms paruoštas 
montažas su muzikiniu fonu ir 
atskirai paruoštu tėkštu, kuris 
galėtų būti perrašytas vietine 
kalba ir tokiu būdu plačiausiai 
paskleistas. Tai pirmas, ele-
•Mrttarus, ekonomiškai tikrai 
įmanomas žingsnis. Po to rei
kėtų panašia keliu eiti prie 
tematiniu programų vaizda
juostėse, aiškinant ir rodant is
torinius lietuvių tautos pamink
lus, muziką, teatrą ir mena. 
krašto pramonę ir žemes uKį. 
Pastaruoju metu labai popu

liarios CNN televizijos kanalo 
visam pasauliui rodomos mi
nutės trukmės kokių trisde-
šimtes vaizdų panoramines py
nės apie atskiras šalis: Mek
siką, Hong Kongą, Singapūrą, 
Indoneziją. Korėja. Nustebino 
neseniai per CNN paskleistas ir 
dažnai kartojamas montažas 
apie Estiją. Apie šią šalį Vene
cueloje nedaug težinoma bei 
domimasi, tačiau ši programa 
atkreipė šio ir kitų kraštų vi
suomenes dėmesį. Privalu ir 
Lietuvai parengti tokią progra
mą. Esu įsitikinęs, kad Lietuvos 
montažas būtų ir gražesnis, ir 
patrauklesnis, ir įdomesnis. Šis 
projektas pareikalautų didesnių 
išlaidų, bet šiuo metu Lietuvos 
propagavimas darosi būtinas 
Europoje, o taip pat ir Lotynų 
Amerikoje, Azijoje ir kitose pa
saulio dalyse. 

Kitos svarbios priemonės Lie
tuvos kultūros propagavimui — 
knygos bei leidiniai. Pirmas bū
tinas žingsnis leidiniu progra
moje — Lietuvos istorijos kny
gos teksto parinkimas bei jos 
išleidimas keliomis svarbiau
siomis pasaulio kalbomis bei 
galimas platesnis ju paskleidi

mas užsienio šalių bibliotekose, 
kultūros ir švietimo bei valsty
binės valdžios institucijose. Rei
kia ir kitų knygų, tačiau darant 
pirmuosius žingsnius, jie turi 
būti gerai apgalvoti ir progra
miškai pateisinti. 

Nemažiau svarbu centralizuo
tai paruošti kultūrinius straips
nius užsienio spaudai — plates
niam jų paskleidimui. Tokios 
mūsų darbui būtinos kultūrinės 
medžiagos neteko matyti. Apie 
fotografijas nė nekalbame, jų 
taip pat ambasadose nematėm. 
Tiesa, ambasada po tiesioginio 
kreipimosi į atitinkamas vy
riausybės institucijas gavo pa
geidaujamas valstybės vadovų 
nuotraukas. 

Ligi šiol vienintelė žurnalis
tinė talka yra privačiai leidžia
mas ir efektyviai mūsų ambasa
doje naudojamas Lithuania in 
the World žurnalas ir jame 
spausdinami straipsniai, kar
tais labai įdomūs ir vertingi. Jie 
atrenkami, perredaguojami, 
pritaikant vietos reikalams, 
verčiant į ispanų kalbą ir sklei
džiami vietinėje spaudoje šim
tatūkstantiniais tiražais. Nuo
traukos is iu.nalo iškerpamos 
ir taip pat naudojamos Tas 
pats žurnalas taip pat tinkamas 
kaip informacine priemone apie 

naičio spaustuvėje. Smulkiau 
aprašytos partizanų kautynės 
1945 metais ir po to Žaliosios 
girioje ir greta jos Moliūnų bei 
Žadeikių miškuose (Stasio Ma-
8ilionio atsiminimai). Turiningi 
tada dar gimnazisto Antano 
Šimkūno dienoraščiai nuo 1944 
iki 1952 metų, kada autorius 
buvo paimtas į sovietų kariuo
menę kažkur Termeze, Afganis
tano pasienyje. Knygos pabai
goje duotas tremtinių ir kalinių 
sąrašas (66 asmenys ar šeimos, 
iš viso apie 200 žmonių) ir par
tizanų 54 pavardės. Paskutinia
jame viršelyje įdėtas ryškus 
schematinis Daujėnų apylinkės 
žemėlapis su miškų ribomis. 
Šioje knygoje beveik nėra etnog
rafinės medžiagos. 

Antroji šiuo kartu apžvel
giama knyga Kupiškio kraštas 
yra didesnės apimties, 432 pus
lapių. Redakcinė komisija: Vy
tautas Merkys, Artūras Micke
vičius, Adelė Valeckienė ir Kle-
mentina Vosylytė. Išleido A 
Varno personalinė įmonė Vil
niuje 1997 metais Lietuvos isto
rijos instituto ir Kupiškio rajo
no savivaldybės užsakymu. Iš
leista tos savivaldybes lėšomis, 
tiražas — 2,000, popierius ge
ras. Leidinys pavadintas moks
liniu, autorių kolektyvas gau
sus — jų 16. Knygos turini su
daro: archeologija, geografija 
(10 miestelių su Algirdo Baliu 
lio jų istorija), bažnyčios ir kul
tūros istorijos fragmentai, rezis
tencija, kalba, tautosaka. Išsi
skiria studijos: V. Sasnausko ir 
A Jonušytės apie Kupiškio mo
kyklas ir A Ciurlytės „Virba-
liškiečių darbai" (etnografija). 
Straipsniai gerai iliustruoti. 
Knygoje nėra nei vietovių, nei 
asmenų vardynų, o jų reikėtų. 

Šioje Kupiškio krašto knygoje 
yra daug kas, ko nerastume nei 
Lietuvių enciklopedijoje, nei 
Broniaus Kviklio Mūsų Lietu
voje. Yra ir daugiau senesnių 
veikalų apie Kupiškį bei kupiš
kėnus. Jie suminėti veikalo pra
tarmėje ir straipsnių išnašose. 
Atskiros bibliografijos nėra. 
Kad ši mano apžvalga nebotų 
tokia sausa, pridėsiu vieną ma
žai kam žinomą ištrauką iš Ku
piškio istorijos, ko nėra enciklo
pedijose, o čia Algirdas Baliulis 
įdėjo savo straipsnin „Iš Kupiš
kio ir apylinkių praeities", pa
naudojęs istorikų K. Jablonskio 
ir R. Jaso knygą Raganų teis
mai Lietuvoje (išleista Vilniuje 
1987 metais). 

.1641 m. rugpjūčio 16 d. Ku
piškio dvare vyko seniūno Vil
helmo Tyzenhauzo sušauktas 
kviestinių bajorų teismas, kuris 
teisė Šaltenių kaimo valstiete 
Paliulienę, apkaltintą kerėjimu, 
dėl kurio mirė seniūno vaikai. 
Budelio kankinama Paliulienė 

Lietuvą, stiprinant kontaktus. 
Deja, kiekviena ambasada gau
na vos po penkis egzempliorius, 
kai galima hntu pfektwi»i su
naudoti žymiai daugiau. 

Manau, kad net ir šio darbo 
didelę dalį galima atlikti centre, 
atrenkant medžiagą ir patei-

(Nukelta, 3 psl.) 

lėtą bendrininkių [...] Pasak Pa 
liulienės, j i kasmet su kerėto
jais, pasivertę šarkomis, skren
da į ąžuolą prie Pyvesos upės 
[...]. Teismas nusprendė kalti
namuosius Paliulienę ir Petrą 
Vaivadą, kaip kerėtojus, sude
ginti, o Mikalojui Vaivadoniui 
nukirsti galvą. Sprendimas bu
vo įvykdytas rugpjūčio 21 d. 
Kupiškio turgavietėj. Panašių 
žmonių tamsumo ir kaltinimo 
raganavimu faktų iš Kupiškio 
apylinkių y ra i r daugiau. Antai 
1646 m. minėto Tyzenhauzo iš
kviestas Ukmergės apskrities 
vaznys dalyvavo teisme valstie
tes Jadziulės Jusienės ir Mortos 
Juknienės, apkaltintų kerėju
sios kaimynų gyvulius, javus ir 
pačius kaimynus. Teismas vyko 
Kupiškio vaito Kristupo Krum-
pelevičiaus name — įprastoje 
teismų vietoje. Po tardymo abi 
moterys buvo mėginamos van
deniu. Kadangi jos neskendo ir 
nieko neprisipažino, buvo per
duotos budeliui kankinti . Teisė
jai — Tyzenhauzo sukviesti ba
jorai [...] įsakė septyniems Si-
painių valstiečiams, nukentė
jusiems nuo kerų, prisiekti, kad 
kaltinamosios — raganos. Vals
tiečiai prisiekė gruodžio 17 d. 
Kupiškio bažnyčioje. Po priesai
kos abi kaltinamosios buvo su
degintos, (cituota iš knygos Ku
piškio kraštas, Vilnius, 1997, 
pp. 51 -52). Prisiminsime, kad 
anais laikais daug kur Vakarų 
Europoje vyko „raganų teis
mai", ta ip pat ir Amerikoje, 
Massachusetts Salem mieste. 
Visur su barbariškomis žudy
nėmis. Lietuvoje Kupiškis — ne 
vienintelė tokia vieta: dar kelios 
Lietuvoje suminėtos dr. Jono 
Balio straipsnyje apie raganų 
teismus Lietuvių enciklopedijo
je, t. 24, p . 421 . 

Tos knygos pabaigoje sudėtos 
vietinės liaudies dainos ir visų 
šešiolikos gaidos vienam arba 
dviem balsais, su tarmiškais 
tekstais. Pavyzdžiui, „Vokar 
buvo subatala, šindej nedėlala, 
reikės mon joty pasimundravo-
ty..." Paskut inė daina — parti
zano kalinio „Pučia vėjas, pučia 
nuo kalnų...". 

UETU VOS KRAŠTOTYROS DRAUGU* 
Ž1EMOALOSD1UUGUA 

PAKRUOJO 
APYLINKĖS 

Mūšos ir Kruojos lygumos geo
loginę struktūrą ir dabartinį 
kraštovaizdį; V. Didžpetris, M. 
Matušakaitė ir L. Šinkūnaitė 
gilinasi į Pakruojo bažnyčios is
toriją, architektūrą ir interjero 
meno turtus; V. Levandauskas, 
M. Rupeikienė ir H. Stanke
vičius apibūdina didelio buvusio 
Roppų dvaro architektūrą (ge
rai išlikę daug pastatų ir par
kų); E. J. Morkūnas rašo apie 
tarpukario Pakruojo gatves, na
mus, įmonėles; panašiai iš es
mės pasakoja M. Šoliūnienė 
apie visą buv. Pakruojo valsčių 
1918 - 1940 metais Vidurinio
sios mokyklos istorija, kartu su 
jos atsiminimais, parašyta J. 
Mykolaitienės, ir praturtinta di
rektorių, geriausių mokinių ir 
švietimo skyriaus vedėjų var
diniais sąrašais iki mūsų dienų. 

VILNIUS 1996 

Trečioji nauja Aukštaičių mo
nografija yra Pakruojo apylin
kes — stambus kolektyvinis vei
kalas, 463 puslapių, paruoštas 
redakcinės komisijos: Irena Se-
liukaitė (pirmininkė), Janina 
Dirbanauskienė, Kazimieras 
Kalibatas ir Libertas Klimka. 
Išleido Lietuvos kraštotyros 
draugija ir Žiemgalos draugija, 
Vilnius, 1996. Tiražas — 1,500. 
Bibliografinis apibūdinimas 
trumpas: „Monografija, skirta 
Pakruojo miesto ir apylinkės is
torijos, dvasinės ir materialinės 
kultūros paveldui atskleisti. 
Aprašyta kai kurių asmenybių 
veikla* Turinys suskirstytas į 
grupes maždaug pagal duotąjį 
apibūdinimą. Nelengva aptarti 
daugybės, net 43. autorių turinį 
smulkiau Apie trečdalis jų vos 

A.VAKNO ratSONALINfc I M O M . 
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Iš „Tradicinės kultūros" sky
riaus išskirčiau tris straipsnius: 
J . Šimulionytės apie alų (net 20 
puslapių), N. Andrejevienės 
apie vaikų žaislus ir jų pramo
gas (vėl 20 psl.), V. Mačiekaus 
Gyvenimas pagal senovės pa
pročius (prieš karą) — dar kar
tą 20 puslapių. Labai turinin
gas liaudies dainų skyrelis: tar
miškai surašyti 40 dainų teks
tai su jų gaidomis vienam arba 
dviems balsams, iš viso 49 pus
lapiai. Asmeniškų atsiminimų 
skyrelį užpildo penkios autores. 
Knyga baigiama „Svarbiausiųjų 
įvykių kronika", kurią surašė į 
19 puslapių Genė Juodytė ir 
Marytė Vaitiekūnienė. Suregis
travo pagal metus, kas įvyko 
Pakruojo dvare ir netrukus 
įkurtame miestelyje nuo 1595 
metų. 1833 metais miestelyje 
gyveno 664 žmonės, o 1897 me
tais — jau 1,547. 1921 metais 
atidaryta 165 vietų savivaldy
bės ligoninė. Po dvejų metų 
miestelyje surašyti 1,184 gyven
tojai. 1931 metais atvesta elek
t r a iš barono Roppo dvaro. 1940 
metais Pakruojis turėjo 2,000 
gyventojų ir antrą ligoninę. Per
šokdami gana įvairų sovietme
čio laikotarpį, kurio lietuviš
kosios rezistencijos įvykių ši 
kronika nesuregistravo, vėl pa
žvelgsim, kas vyko atstačius ne
priklausomybę 1990 metais. 
Daug kultūrinių susirinkimų, 
vakarų, parodų. Pakeisti komu
nistiniai gatvių vardai. Pastaty
tas koplytstulpis 1941-1949 me
tų rezistencijos aukoms atmin
ti. 1991 metais mieste gyveno 
6,541 gyventojai. Tais ir kitais 
metais uraganai su liūtimis pa
darė daug nuostolių, bet žmo
nių neužmušė. 1993 metais vie
nas žvejys pagavo Paežerių 
tvenkinyje 1.31 metro lydį, sve
riantį 13.5 kilogramo, o viena 
grybautoja rado tame miške du 
pievagrybius, sveriančius maž
daug po 3 kilogramus. Surengta 
dainų ir folkloro švenčių ir keli 
krepšininkų turnyrai tarp 56 
įvairaus amžiaus komandų. 
1994 metais atidarytas naujas 
gaisrinės pastatas Yra 50 gat
vių ir viena aikšte 
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Naujas Jurgio Kunčino romanas • 

ALGIMANTAS ANTANAS 
NAUJOKAITIS 

Rodos, dar ne taip seniai 
Draugo Šeštadieniniame priede 
rašiau, kad Vilniuje, Žvėryne, 
gyvenančio rašytojo Jurgio 
Kunčino knygos pilasi lyg iš 
gausybės rago. Vien užpernai 
išėjo jo trys stamboki novelių 
rinkiniai. O Štai — vėl nauja 
Kunčino knyga! Tai leidyklos 
„Tyto Alba" išleistas jo romanas 
Blanchisserie, arba Žvėrynas — 
Užupis. 

Praėjusių metų rudenį leidyk
la „Tyto Alba" į Vilniaus Meni
ninkų rūmus pakvietė skaityto
jus, literatūrologus į šios naujos 
Jurgio Kunčino knygos prista
tymą. Prigužėjo pilna salė — 
matyt, šis romanas susilauks ir 
daug skaitytojų. 

Apibūdindamas naująjį Kun
čino romaną, literatūros kriti
kas Algimantas Būčys pasakė, 
kad pasitelkdamas ironiją, au
torius vaizduoja Vilniaus rajo
nų — Žvėryno ir Užupio jam 
pažįstamą tikrovę su kvailybės 
bei absurdiškumo tvaiku, o ne
toliese — dar ir Seimo kvapelis. 
Romano herojus imasi žūtbūti
nės savigynos nuo provincialios 
sąmonės su rėkte rėkiančia po
tekste: aš — ne provincija, aš 
ne šiandieninė Lietuvos smar
vė, nors murkdausi po varganą 
lietuvybės šiandieną! Galim tai 
vertinti kaip kodinę inteligenti
jos kalbą su sau lygiais Lietu
voje ir užsienyje. 

Pasak Bučio, romano herojus 
turi tris jėgas, padedančias iš
gyventi, nekreipiant dėmesio į 
aplinką; tarpukojį, gerą gerklę 
iB vaizduote, kuri jam leidžia 
nuolat kurti praėjusio, esamo ir 
būsimo gyvenimo variantus, ke
liauti po praeitį, po pasaulį bei 
Visatą ir viską vienodai išgy
venti. 

Literatūrologas A. Kalėda sa
kė, kad Jurgis Kunčinas yra ne 
tik Kloakų, bet ir aukštybių 
dainius. Pasak Kalėdos roma
nas yra mistifikacija: gyvenimo 
ir mirties, Vilniaus ir pasaulio, 
meilės ir bjaurasties. 

Leidyklos „Tyto Alba" direk
torė L. Varanavičienė pasi
džiaugė, kad ši nauja Juozo 
Kunčino knyga dar kartą pa
tvirtina, jog lietuviškas roma
nas nemirė. Dar daugiau — pa
galiau parašytas ir išleistas ro
manas apie dabartį su visa jos 
bjaurastimi. 

Dar daug ką apie J. Kunčino 
romaną kalbėjo literatūros kri
tikai ir leidėjai. Bet žodį apie 
savo romaną ir jo rašymo aplin
kybes tarė ir pats autorius Jur
gis Kunčinas. Jis mielai sutiko 
savo kalbos tekstą pasiūlyti 
dienraščio Draugas šeštadieni
niam priedui. 

Jurgi* Kunčinas 

Jurgis Kunčinas 

Džojos Barysaitės nuotrauka 

Apie „Blanchisserie", absurdą 
ir kt. malonius dalykus 

Kad pasaulis, kuriame mes 
taip sunkiai ir įsitempę gyvena
me, yra absurdiškas, groteskiš
kas ir begal nepastovus, įsiti
kinta ir patvirtinta jau Antikos 
laikais. Kad jis kupinas kvai
lybės, akivaizdu ir šiandien, 
neverta dairytis į Viduramžius 
ar toliau. Viskas šalia pat — ab
surdas, kvailybė, melas, aplin
ka, kur instinktai seniai nu
galėję protą. Humanitarinės 
prigimties padarai — tarsi kur 
pelkynuose perinčios gervės, 
juodieji gandrai ar miegapelės... 
Dar kartą su visuo tuo kovoti ir 
įrodinėti, kaip tai negražu ir 
negera, irgi būtų absurdiška ir 
kvaila. Todėl aš ir parašiau 
Blanchisserie, romaną, kuriame 
nieko nesiekiu įrodyti, nieko pa
smerkti ar pateisinti — tiesiog 
mano žvilgsnyje atsispindėjo 
būtent toks pasaulis, ir aš ne
žinau, koks jis bus ir kaip atsi
spindės rytoj. 

Meluočiau, sakydamas, kad 
romanas seniai nedavė man ra
mybės. Tiesiog juste jutau tą 
aplink tvyrantį būties ir buities 
planktoną, kurio detalės visiš
kai nesvarbios ir tik tapęs mase 
jis galbūt ką nors reiškia. Galiu 
pasakyti: viskas čia yra išgal
vota. Bet galiu pasakyti ir ki
taip; viską, o viską aš išgyve
nau pats, niekas man nieko ne
pasakojo, aš viską pats gir
dėjau, mačiau, jaučiau. Kad ir 

tą seną namą Užupyje su nu
trupėjusiu užrašu po atsilaupiu-
siu tinku: Blanchisserie. Iš pra
džių ketinau eiti pas restaura
torius, susirasti to namo pla
nus, pasiknisti, taip sakant, po 
jo pamatais. Tai, be abejo, būtų 
buvę labai įdomu. Tačiau numo
jau: o kam? Galbūt čia viskas 
vyko būtent taip, kaip mano vi
zijose; jos, beje, visiškai realis
tinės ir įmanomos. Man gaila ir 
Užupio, ir Žvėryno. Bet ne iš 
gailesčio jiems parašiau šį ro
maną. Romanas šiandien mies
to neišgelbės, o ir aš nesu Gel
bėjimo armija. Taigi, jokių uti
litarinių tikslų šis kūrinys netu
ri. Kai mieste gyveni nuo 10 iki 
50 savo gyvenimo metų, jis tarsi 
nekinta, kaip nesensta žmogus, 
kurį kasdien matai ir girdi. 
Lėkdami šuoliais, kaupdami ju
okingus turtus, mes tiesiog ne
beturime laiko stabtelėti, apsi
dairyti, tvoti sau plaštaka per 
kaktą — o Viešpatie, atleisk, aš 
nežinau, ką darau! Į artimiau
sią supančią mus aplinką ati
džiau įsižiūri tik vaikai, nelai
mėliai, kvailiai, dykaduoniai ir 
nepavojingi pamišėliai, vadi
nantys save literatais. Juk ir 
NSO pastebi dažniausiai 
girtuokliai ir naktiniai gatvių 
šlavėjai — koks valdininkas ar 
mokslo vyras gali jais patikėti? 
Joks. 

Tad ir aš nelinkęs įtikinėti sa

vo romano realijomis ar prama
nais. Nieko neketinau įžeisti, 
užgauti, sukrėsti ar imti galvoti 
kitaip. Nieko juk naujo: pasau
lis nepataisomas kaip neklau
žada vaikas, sunkiai auklėja
mas paauglys ir nepagydomas 
kaip svajoklis .ar, girtuoklis. Jis 
tiesiog yra toks, kokį jį priimi ir 
matai. Gera, žinoma, būtų jį 
bent kiek prašviesinti, su
drumsti jo pilką monotoniją, 
snūdą. Bet juk niekas nebetiki 
ne tik Hameln'o Žiurkininku ar 
Biliūno Laimės žiburiu [...], bet 
ir Jėzumi Kristumi. Ne, per sti
priai pasakyta — niekas. Tikin
čių yra netgi daug, bet ir jie to
kie patys skirtingi, nelaimingi, 
godūs, nežinantys, ką daryti su 
savo tikėjimu 

Romaną rašiau visiškai lais
vai, nesaistomas jokių konven
cijų ar siekdamas ką nors įro
dyti, gal tuo ir įrodydamas, kad 
šis žanras dar gajus, gali egzis
tuoti ir gal pernelyg anksti lai
dojamas. Žinoma, ir iš romano 
neverta daryti stabo, kaip ir iš 
paminklo raiteliui, griuvėsių ir 
panašių dalyku. Man atrodo, 
kad rašymas Blanchisserie, aš 
truputėlį pagyvenau paraleli
niame Vilniuje, kuris toks pa
našus į tikrąjį, kad net siaubas 
ima. Sunkoka pačiam apie tai 
kalbėti — knyga paleista gyven
ti, o kaip jai seksis, netrukus 
pamatysim. 

Jurgio Kunčino apsakymai 
„Menestreliai maksi paltais" 

PETRAS MELNIKAS 

Daug knygų parašęs ir turbūt 
skaitomas Lietuvoj yra Jurgis 
Kunčinas. Po originalios Tūlos 
1996 metais pasirodė apsakymų 
rinkinys Menestreliai maksi 
paltais, (išleistas Lietuvių rašy
tojų sąjungos leidyklos). Knygoj 
dažnai į realizmą įdomiai įpina
ma gryna fantazija, komiški 
įtarpai. Daug herojų čia neap
kenčia ko nors. 

Apsakymus galima botų skir
styti grupėmis, nes pateikiami 
30 apsakymų gan įvairūs. Gru
pės padeda ir aplamai orientuo
tis. Pirma grupė botų „papras
to" sukirpimo apsakymai, antra 
— .biografijos — charakterio" 
ieškojimo grupė, po to „absurdo" 
(absurdiško turinio ir t.t.) ir net 
feljetoniškų apsakymų grupelė 
(gal tik du apsakymai). 

.Paprastųjų" grupėje botų 
„Brasta" Išgirdę, kad per Norį 

Vilniuje yra brasta, vyrų būrys 
leidosi jos ieškoti. Radę, turėjo 
bristi net iki kaklo. Taigi, juos 
apgavo — nėr jokios brastos. 

J šią grupę turinio ar formos 
atžvilgiu įeitų gal ir idiliški ap
sakymai, kuriuose gamtos gro
žis dominuoja („Žiemos debe
sys", „Vabalai čiuožikai senva
gėje", „Šiltas ruduo"). Čia tur
tinga proza, idilija. 

„Biografijos-charakterio" stu
dijos pateikia herojaus gyve
nimą. Tokia yra „Turkas". Vai
kinas, tapęs lietuvio Pliskaus 
draugu, yra gimęs turbūt iš tur-
kestaniečio kareivio. Jau vaikas 
buvo žiaurus, prašė net suaugu
sių, kad jam leistų skersti gyvu
lius. Dingęs (turbūt kalėjime) 
vėl 1957 metais pasirodo ir su 
Pliskum dalyvauja orgijoj. To
kių apsakymų yra nemaža. Jie 
lyg santraukos didesniam vei
kalui ir apysakai, (domūs skai
tyti. 

„Absurdo" grupėje yra fantas
tiška „Biografija", kurioje naš
laitis randa angliškų svarų, 
sterlingų. Bet niekas tuo netiki. 
Tada našlaitis išgalvoja „šne
kančią varną" ir „nešnekančią 
merginą". Regi lyg Radvilą, o 
sapne pasirodo Radvila Ruda
sis, kuris kyšteli ranką pro naš
laičio langą. Kažin ar čia simbo
lika, gal daugiau liaudies pasa
kos, į jas įsiterpia sena Radvilų 
istorija, apie kuriuos, turbūt 
Vilniuje, daug šnekama. Nera
cionalūs tipai ir įvykiai yra Jur
gio Kunčino stiprybė. 

Kunčinas atrodo dar ieško sa
vo apsakymo formos. 1989 me
tais buvo išleidęs paprastesnių 
formų rinkinį: Vaizdas į mė
nulį. Skirtumas: čia daugiausia 
aprašoma ir pristatoma latrų 
galerija. Kaip žmonės, jie gerai 
„nupaišyti". Gan panašūs viens 
į kitą nusigėrimais iš stiklinių, 
kibirų, kioskuose bidonų. Kun
čino apsakymuose negali būti 
didelių nelaimių, protinio susi
kaupimo Kodėl? Nes išgėrovai 
yra linksmi vyrai; išgėrus daug 

kas neturi svarbos. Rodomas jų 
noras dominuoti, valdyti savo 
draugelius. 

Daugiausia veiksmas vyksta 
sovietų laikais, rašyta jau ne
priklausomybės Beveik visuose 
— feljetono, ironijos būdas pa
sakoti. Pradedama be susirū
pinimo kuo nor-. laisvai, ir tada 
ant to fono „paisomas" apsaky
mas. 

Vartojama daug įvairių kal
bų: frazės vokiškai, lotyniškai, 
itališkai. Tik viena klaida: 
„Buona diverr.mento" turėtų 
būt „buon divertimento". Kren
ta į akis autor;?.us noras daug 
pasakoti. Gal tas šnekėjimas čia 
reikalingas pa^akoriškam sti
liui? 

Daugelio autorių apsakymų 
gale, paskutiniuose sakiniuose 
dažnai yra koks svarbus pasi
sakymas, ar atomazga, dvasi
niai herojaus siekiai. Bet taip 
lyg nėra Kunčino apsakymuose. 
„Menestreliai raaksi paltais" 
baigiami idiliškai „su angelu 
ant peties nu't' lau į kitą upe
lės krantą. Man rodos, aš ir da-

Stasys Jonauskas 
RUGIŲ STIPINAI 

Atsistoja ir bėga keliai, 
Lyg pluta akmenėliai kieti. 
O rugiai kaip jauni spinduliai — 
Nuo pat saulės tavin įremti. 

Ir pakalnėn —jau nebežinai, 
Kur skubėdama ritas žinia — 
Mirga šviesūs rugių stipinai 
Mūsų, gyvenimo vežime. 

O daugiau — niekada. Neregių 
Neatmerks jau šios žemės ugnis, — 
Gandras sukasi viršum rugių 
Kaip tiesioginis sakinys. 

Patylėsim tą patį ir čia, 
Pažiūrėję į dangų ilgai: 
O, kaip lekia, kaip lekia risčia 
Šitie debesys tarsi laukai. 

Lyg rugiai į pakalnę žeme 
Tolsta metai banga po bangos. 
Taip vanduo bėga tol, kol jame 
Kaip savy atsispindi dangus. 

BIRŽELIO UGNIS 

Medis baigėsi kaip sakinys, 
Tik liepsna ligi galo alsavo. 

O kiekvienas tikėjo: tenai, 
Lėkė, ėjo, važiavo į šviesą. 
Kartais liko tiktai pelenai, 
Bet ir tie laikui bėgant atvėso. 

TAI NAKTIS 

Ir nebus pagailėta nė vieno. 
Nesulaukus, kol saulė atvės, 
Ima stingti rievė ant kamieno, — 
Taip mirties ratilai po erdves 

Išsisklaido — nereikia būti 
Ir nebūti nereikia tada, 
Kol sudyla rievė: po truputį 
Prisiartina valanda, 

Ir sušvinta dangus atsivėręs — 
Kam neskirta — neatsibus. 
Lieka žemės usnys ir svėrės 
Jau anapus šitos ribos. 

Ten į krantą jau kraujo putą 
Ima plakti bangų netektis. 
Ir gyvenimo tarsi nebūta: 
Atsidaro erdvė. Tai — naktis. 

Žvaigždės lyg abejodamos kabo. 
Kierkegaard'as: Arba — Arba. 
O eilėraštis viso labo — 
Tik žmonių ritmizuota kalba. 

Tai ir buvo birželio ugnis, 
Kuri degė gyvenimą savo. 

Ten dar buvo kiekvienas teisus, 
Kas galėjo ugny nušvisti. 
Ir liepsna, kuri gaubė visus, 
Neatrodė tiesos išdavystė. 

Laukė minios visur to paties 
Ir po šapą į laužą metė, 
Bet nebuvo jokios paslapties: 
Oksidavo deguonis medį. 

... 
SMĖLIS 

Sunkias jis pro gyvenimo rėtį — 
Ims ir kalnus užpils tuojau. 
Negalėdamas net įžiūrėti, 
Jo mažumo paties bijau. 

Jau saulelė į vakarą svyra, 
Sietuvoj lyg bedugnėj gilu. 
Aš regiu, kaip iš lėto jis byra 
, _ . * . 

Lietuvos kultūra... 
(Atkelta iš 2 psl.) 

kiant ją daugiau mažiau pa
ruoštą vietos naudojimui. 

Kultūros darbuotojų ir profe
sūros vizitai ar pasikeitimas 
jais irgi yra svarbus dvišalio 
bendradarbiavimo būdas užsie
nio politikos tikslams vykdyti. 
Venecueloje turėjome muzikų, 
operos meno specialistų, tebetu
rime simfoninės muzikos in
strumentalistų, baleto instruk
torių. Turėjome muzikų ir Do
minikos Respublikoje. Jie atlie
ka didelį kultūros propagavimo 
darbą. 

Visai neseniai buvęs Venecue-
los kultūros ministras, kurį 
UNESCO yra paskyręs vado
vauti Lotynų Amerikoje simfo
niniams jaunimo orkestrams, 
sakė nepaprastai vertinąs Lie
tuvos muzikinį pajėgumą ir 
žada pats 1998 metų pradžioje 
važiuoti į Lietuvą pasitarimams 
su Kultūros ministru, Muzikos 
akademija — ieškoti aukšto ly-

bar tebebrendu". (p. 221) 
„Blandianos atodangoj" bai

giama su taurele: „atsargiai 
paėmęs už kojelės didelę taurę, 
pamažu išgeriu iki dugno" (p. 
201). Menestreliai turi būti ne
blaivūs, keistais maksi paltais 
aprengti. Ir dažnai dainuoti: 

"Jie apspinta mane, jie girdi! 
— Palaukit! — stabdau — ne 
veltui! Alus už paslaugą, ne 
veltui! Klausykit, vyrai, ar ne-
sutiktumėt valandėlę kitą pa
dainuoti po mano mylimosios 
langais?" 

gio profesionalų, siūlydamas ge
ras kontraktinio darbo sąlygas 
Venecueloje ir kitose Lotynų 
Amerikos šalyse. Tai sveikinti
nas reiškinys, vykdomas pasi
rašytos dvišalės kultūrinio ben
dradarbiavimo sutarties dvasia. 

Pastaruoju metu pagyvėjo pa
sikeitimas parodomis. Tai irgi 
džiuginantis reiškinys. Būtų ge
ra, kad ambasados galėtų pasi
puošti Lietuvos reprezentaci
niais meno kūriniais ir rotacijos 
tvarka juos perkeltų iš vienos 
ambasados į kitą. 

Kai kurie Lietuvos sportinin
kai jau pasiekė Lotynų Ameriką 
— dviratininkai žinomi Kolum
bijoje. Teatro menas taip pat tu
rėjo pasirodymus toje šalyje. 
Bet, neturint ambasadoje tiesio
ginės informacijos, nebuvo gali
ma šių renginių plačiau propa
guoti. Tai dar kartą rodo in
formacijos ir koordinacijos svar
bą. 

Visa tai suminėjus, peršasi 
išvada: trūksta rankos „iš vir
šaus", vadovavimo, valstybinio 
planavimo. Pradiniai žingsniai, 
gali boti lėti, bet jie negali boti 
ilgiau nutęsiami ir vilkinami; 
jie yra būtini. Žinau ir tai, kad 
smulkūs planai kraujo nešildo, 
bet mes turime būti praktiški: 
pradžioje daryti kas būtina, kas 
ekonomiškai prieinama, ir tik 
po to spartinti žingsnius ir visa 
jėga veržtis. 

Lietuva turi labiau „priartėti" 
prie valstybių, kuriose jai atsto
vaujama, ir tų šalių įtakingos 
visuomenės; šiose valstybėse 
negalima apsiriboti vien oficia
liais kontaktais 

Centrinis planavimas yra bū
tinas, siekiant Lietuvai įsilieti į 
Europos Sąjungą. Bent jau Eu
ropos valstybių visuomenės turi 
būti išsamiai informuotos apie 
Lietuvą, kartu ir apie jos pasie
kimus kultūros srityje. Atlikus 
pagrindinius, sakyčiau, elemen
tarius kultūros propagavimo 
uždavinius, platės akiratis, 
seks sudėtingesni uždaviniai, 
platesnė kultūrinė veikla. Kul
tūrinė programa yra ilgalaikė 
programa. Turime išmokti 
kantriai laukti rezultatų. Euro
poje, kurioje ypač didelis dėme
sys skiriamas kultūrai, Lietuva 
turi išskirtinai gerai pasirodyti. 

Esant ribotoms Lietuvos am
basadų struktūros galimybėms, 
planuojant kultūros ir viešųjų 
reikalų attachė" etatus, pasi
rinktieji asmenys neišven
giamai turės dirbti ne vien 
kultūros „per se", bet ir savo 
sąjungininkų — švietimo ir in
formacijos — srityse. 

Kaip minėjau, šios pastabos 
yra pirminės, elementarios. Per 
anksti Lietuvai kalbėti apie 
aukštąjį pilotažą, prieš tai ne
išmokus gerai skraidyti. O 
skristi mes galime — ne, mes 
privalome. Planuojant elemen
tarius žingsnius, būtina galvoti 
ir apie tolimesnius, apie prog
ramą tolimesnei ateičiai. Tiks
liai apsvarstykime savo kultūri
nius prioritetus ir neužmirš
kime reikalo plėsti kontaktų 
tinklą, kad durys Lietuvos kul
tūriniam įnašui būtų mums Lie
tuvoje ir pasaulyje kaskart pla
čiau atveriamos. 
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Iš Antano Sutkaus fotoalbumo „Pro memoria 99 

Rašytojo Alfonso Bukonto 
įvadinis žodis 

Kažkada žymus Vakarų kul
tūrininkas Theodor W. Adorno 
paklausė: „Kaip galima kurti 
muziką po Auschvvitz'o". Nors 
fotomenininkas Antanas Sut
kus (gimęs 1939 metais Kluo-
niškių kaime, netoli Kauno) 
apie žydų tautos katastrofą iš
girdo tik iš seneiių pasakojimų, 
tačiau jis, kaip lietuvis, intuity
viai išgyveno dėl žmogaus paže
minimo, dėl sunaikintos gyvy
bės savo tėvynėje. Jis jautė gė
dą ir moralinę kaltę dėl to. kas 
dėjosi už geto vartų Vilijam
polėje ir už Devintojo forto — 
„Įmones 1005 - B" — vartų 1941 
- 1944 metais. Juk dar Didžiojo 
kunigaikščio Gedimino, klojusio 
pamatus Lietuvos valstybei ir 
parsikvietusio iš Europos šalių 
pirklius bei amatininkus, žy
dams buvo pažadėta globa ir pa
rama — j ie bus saugūs ir ne
liečiami neteisėtų mano paval
dinių pretenzijų". Per šešis šim
tus metų žydai suleido šaknis į 
Lietuvą su darbais ir maldomis, 
spaustuvėmis ir sinagogomis, 
bibliotekomis ir gimnazijomis. 

Antanas Sutkus 

PRO MEMORIA 
Ta A r tn*f "tartim ofihr K«4wwu ffcm 
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dainomis ir legendomis, miestų 
ir miestelių litvakiška dvasia 
bei rytietišku šurmuliu. Ta gy
vybinga Lietuvos istorijos ir 
kultūros šaka buvo nukirsta — 

Gedalija Krt-mt-ris. gimęs 1930 metai*. Kauno get.i-;. Dachau Konc-ntracij^-, -u.vykla. 

200,000 vyrų ir moterų, vaikų ir 
senelių krito, suvarpyti kulkų, į 
iškastas duobes pamiškėse, žvy
rynuose, mirties lageriuose. Ir 
lyg perfrazuodamas Adorno 
žodžius lietuvis fotomenininkas 
klausia: „O kaip galima gyventi 
po Kauno IX forto ir Panerių?" 

Per stebuklą mirties išvengu
sius Kauno žydus Antanas Sut
kus pradėjo fotografuoti 1988 
metais — per Sąjūdžio rengi
nius IX forte, o vėiiau 1994 me
tais — per Kauno geto likvida
vimo penkiasdešimtmetį. Pa
mažu mezgėsi asmeniniai kon
taktai, ir fotoobjektyvas lyg 
skalpelis brovėsi vis gilyn ir gi
lyn pro laiko bei atminties au
dinius. Subtiliai niuansuotuose 
žmonių psichologiniuose port
retuose, apibendrintose buities 
detalėse, sustabdytose kasdie
niškai pilkose akimirkose su-

Sonia Codikaitė. gimusi 1910 metais . Kauno getas, Stutthofo koncentraci 
j o s stovykla. 
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Lietuvos Seimo atstovo Emanuelio ir rašytojo Ma 
- gimusi 1922 matais. Kauno getas. Stut'h'.fo booc 

švyti paslaptinga dvasios būse
na, prasiveria metafizinė kan
čios ir prasmės giluma. 

Antano Sutkaus fotografijų 
paroda „Pro memoria", skirta 
Kauno geto kankinių atmini
mui, sukrečia dramatiškos rea
lybės įforminimo galia, neišsen
kančiomis kūrėjo galimybėmis 
bef doros širdies pastangomis 
suvokti, gailėtis, apsivalyti ir 
atgimti. 

Virga Šiaučiūnaitė 
ir EI Segundo 

Ką bendro turi dailininkė Vir
ga Šiaučiūnaitė su EI Segundo? 
Visų pirma reikia paaiškinti, 
kas yra tas lietuviškai skam
bantis „gundo". EI Segundo yra 
vienas iš daugelio Los Angeles 
apskrities miestų. Jo vakarinį 
šoną glosto Ramusis vandeny
nas, šiaurinė riba šliejasi prie 
triukšmingai milžiniško Los 
Angeles tarptautinio aerouosto, 
iš rytų jo širdin, kaip kalavijas, 
įsminga naujai nulydytas greit
kelis 105. Pietvakarių kampe 
riogso galingos Edison jėgainės 
laibi kaminai. Žodžiu, 20-ojo 
amžiaus pabaigos panorama. 

Dar ne viskas. Atsidūręs EI 
Segundo senamiestyje, sakyki
me, ankstyvos popietės metu, 
stebiesi gatvių tuštumu ir ne
įprasta tyla. Beveik nematyti 
žmonių. Matyt, visi dirba. Pra
važiuoja vienas kitas automobi
lis. Prie Grand ir Main gatvių 
Chevron degalinės yra pastatas, 
kurio visą sieną dengia gyvas
tinga freska — pakylantys ir 
nusileidžiantys keleiviniai lėk
tuvai. Eidamas įkalnėn į Rich-
mond gatvę, pamatai senovišką 
plytinį pastatą, primenantį lau
kinių Vakarų filmus. Tai EI 
Segundo garsenybė — Old 
Town Music Hali, House of the 
Mighty Wurlitzer. Cia dar ren
giami įvairūs amerikiečių anks
tyvos nostalgiškos muzikos ar 
judraus „ragtime" koncertai. 
Protarpiais miestelėnai čia už 
7.50 dolerio prisižiūri senų ko
miškų filmų atrankų, būtinai ir 
„The Three Stooges" kvailybių. 

Richmond gatvėje, 200 kvar
tale, yra dvi užeigos „Panama" 
ir „Casa Rafael". Skersai, kitoje 

Virga Šiaučiūnaitė 

pusėje — galerija „Studio 218". 
Taigi joje nuo lapkričio 12 iki 
sausio 12 dienos veikė Virgos 
Šiaučiūnaitės paroda. Kaip ir 
EI Segundo senamiestis, galeri-
jon įžengusį apgaubia jauki ra
mybė. 

Virgos Šiaučiūnaitės dovis 
šioje parodoje yra apžvalginis. 
Rūpi kuo įtikinamiau atskleisti 
savo profesionalios kūrybos 
apimtį. Keli akvareliniai senojo 

uosto ar senos urbanistikos pei
zažai parodo teptuko įgūdį, 
skoningą koloritą, patrauklią 
kompoziciją. O iš albume regi
mų portretų sklinda šiltas tik
roviškumas. Parodoje ant sienų, 
šalia grafikos pagoniška tema, 
vyrauja spalvingi abstraktūs at
spaudai (monotipai). Puikiai 
įrėminti, įvairaus dydžio. Ypač 
tie 43x26 colių juodame fone 
savo kometiškų uodegų žėrė
jimu nuskraidina mintis i kos
mines aukštybes. Išstatyta dau
giau nei 30 darbų. 

Anot JStudio 218" vedėjos De-
borah Deets, Šiaučiūnaitės dar
bais turėtų susidomėti Los An
geles garsiojo „Mėlyno bangi
nio" pastato galerijos. Tik ten ji 
tikriausiai susilauktų gauses
nių žiūrovų ir galbūt pinigingų 
pirkėjų dėmesio. Pažymėtina, 
kad Los Angeles apskritis jos' 
nuopelnus dailės puoselėjimo 
srityje įvertino „Commen-
dation" — pagyrimo raštu. 

P r a n a s Visvydas 

Virga Šiaučiūnaitė Senasis uostas (akvarelė) 

Henriko Nagio palaikai 
palaidoti Vilniuje 

iš Kauno geto — Irena Veisaitė, pedagoge, teatrologė. Atviros Lietuvos fondo direktore, ir politologas Dešinėje: 
Aleksandras Štromas. Antano Sutkaus nuotraukos 

Liaudies dainos 
fortepijonui 

Lietuvos Respublikos Švieti
mo ir mokslo ministerija 1,000 
egzempliorių tiražu gražiai iš
leido Vilniuje išeivijos muzikės 
Nijolės Bogutaitės-Dėdinienės 
gaidų knygelę 12 lietuvių liau
dies dainų fortepijonui. Tarp 
plačiau žinomu dainų „Stok ant 
akmenėlio". „Daug. daug dai
nelių", „Noriu miego" kompozi
torė savaip interpretavo ma
žiau žinomas mūsų dainas. 

Šis leidinys bus naudingas ne 
tik išeivijos, bet ir Lietuvoje 
dirbantiems muzikos mokyto
jams bei aukėtojams. Juk ir 
pati Nijolė Bogutaitė-Dėdinie-
nė knygelėje rašo, kad pirmie
siems mokymosi fortepijonu 
metams puikiai tinka liaudies 
dainos, nes jos yra nesudė
tingos ir labai melodingos. Be 
to, tai muzika, išlaikiusi ilgų 
metų atrankos egzaminą. 
Liaudies dainose atsiskleidžia 
tautos charakterio bruožai, jos 
apdainuoja žmogaus būtį ir 
darbą. Grodami liaudies dainų 
melodijas, moksleiviai įsiklau
so į dainų melodingumą, jas 
pamilsta, įgauna tautinės savi
monės. 

Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės atstovas Lietuvoje Juo
zas Gaila rūpinasi, kad dalis 
leidinių tiražo kuo greičiau pa
siektų JAV lietuvius ir Flori
doje gyvenančią autorę. 

A. A- Naujokaitis 

Vėlinių išvakarėse urną su 
žymaus išeivijos poeto Henriko 
palaikais į Lietuvą iš Kanados 
parvežė jo žmona Birutė ir sū
nus Gintaras. Jau kitą, Vėlinių 
dieną, senojoje Vilniaus Šv. Mi
kalojaus bažnyčioje monsinjoras 
Kazimieras Vasiliauskas aukojo 
gedulo mišias už mirusius ra
šytojus, tarp jų ir už Henriką 
Nagį. O lapkričio 3 dieną urną 
su poeto palaikais Rašytojų są
jungoje lankė visuomenė, čia at
vyko ir padėjo vainikus Lietu
vos premjeras Gediminas Vag
norius, Seimo pirmininkas 
Vytautas Landsbergis. Po pietų 
Henriko Nagio palaikai greta 
kitų lietuvių šviesuolių buvo pa
laidoti gražiame Antakalnio 
kapinių kalnelyje. 

Vakare Rašytojų klube įvyko 
literatūros ir muzikos vakaras, 
skirtas Henriko Nagio atmini
mui. Tarp gausaus rašytojų ir 
šiaip šviesuomenės būrio va
kare dalyvavo poeto žmona Bi
rutė Nagienė ir sūnus Gintaras. 

, Savo prisiminimais apie susiti
kimus su Henriku Nagiu pasi
dalino rašytojai, literatūrologai, 
kiti poeto gerbėjai. 

Atvykęs i Lietuvą, Henrikas Nagys 
mėgdavo pavaikščioti Vilniaus gat
vėmis. Čia jis — Pilies gatvėje. 

Diojos Barysaitės nuotrauka 

Daug gražių žodžių apie savo 
draugą ir bičiulį pasakė Kazys 
Bradūnas. Pasak jo, jau pirmai
siais savo eilėraščiais Henrikas 
Nagys išsivadavo iš tuomet gar
sių prieškarinės Lietuvos poetų 
įtakos, iš karto pradėjo rašyti 
savaip — be rimo, be tradicinių 
ketureilių. Pasak Bradūno, Na
gys pirmasis lietuvių literatū
roje tvirtino verlibrą. 

— Kodėl Henriko Nagio poezi
ja stipri, gili, aukštos prabos, 
nors joje nėra daug poetinių 
priemonių? — klausė poetas 
Kornelijus Platelis ir atsakė, 
kad, jo nuomone, Henriko Na
gio poezijoje girdėti paties poeto 
balsas, sujungiantis žodžius su 
buities tiesa. Išrašyti savo balsą 
eilėraščiuose gali tik didelis 
poetas. Jis nemėgo melo ir de
magogijos, nenusilenkdavo net 
dideliems autoritetams, jei jų 
žodžiuose atsirasdavo falšo. 
Kornelijus Platelis priminė, kad 
Henrikas Nagys ne kartą sakė 
bičiuliams, kad norėtų sugrįžti į 
Lietuvą. Deja, sugrįžo tik po 
mirties. 

Savo atsiminimais apie susi
tikimus su Henriku Nagiu, apie 
jo meilę Lietuvai, apie svajones 
grįžti tėvynėn kalbėjo poetai 
Vytautas Bložė, Leonidas Jaki
mavičius, aktorius Laimonas 
Noreika. Profesorius V. Žukas 
sakė, kad 1948 metais į jo ran
kas papuolė Nagio 1943 metais 
parengtos ir nespėtos išleisti 
eilėraščių rinktinės Lapkričio 
naktys rankraštinis variantas. 
V. Žukas siūlė leidykloms ją 
išleisti. 

Poeto žmona Birutė Nagienė 
ir jo sūnus Gintaras Nagys per
skaitė pačius paskutinius, jau 
ligoninėje parašytus Henriko 
Nagio eilėraščius. Jo poeziją 
taip pat skaitė aktoriai V. Ko-
chanskytė ir Laimonas Noreika. 
Muzikavo pianistė A. Šikš-
niūtė, smuikininkė R. Mataity
tė ir violončelistas E Kulikaus
kas. 

A. A Naujokaitis 

K n y g a i š A u s t r a l i j o s 

• Elena Jonaitis , ELENA'S 
JOURNEY. A story of dispos-
session, endurance, love and 
survival. 256 puslapiai. The 
Text publishing Company Pty 
Ltd, 171 La Trobe Street, Mel-
bourne, Victoria 3000, Austra-
lia. 

Knygos autorė Elena Kabai-
laitė Jonaitienė. Knyga parašy
ta anglų kalba, skatinant ir 
padedant žymiai australų rašy
tojai Amy Witting. 

Knygos turinys suskirstytas 
pergyventos istorijos laikotar
piais: po kūju ir pjautuvu, po 
svastika, svetimšaliai, Bavarija, 
pakeliui, išvietinti asmenys, 
Bagnoli. Knyga yra autobiogra
fija, parašyta tik pakeičiant as
menų pavardes, kai kuriuos vie
tovardžius. Autorė figūruoja 
trečiuoju asmeniu, bet išsamiai 
pavaizduoja savo jausmus ir iš
gyvenimus. 

Kaip rodo australų spaudos 
iškarpos, knyga sukėlė Austra
lijoje gyvo susidomėjimo ir kai 
kuriuose knygynuose jau buvo 
išparduota. Keli Ameriką pa
siekę egzemplioriai taip pat 
sužadino ir mūsų lietuviškosios 
jaunesnės kartos susidomėjimą, 
nes parašyta mūsų jaunajai 
kartai prieinamesne kalba Ar
timoje ateityje knyga bus gau
nama „Drauge". Ji tikrai verta 
ir mūsų vidurinės kartos dė
mesio. (V.S.) 


