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Įteiktos Lietuvos 
kultūrinės premijos 

Kaip ir kasmet, taip ir šiemet, 
Vasario 16-osios išvakarėse Lie
tuvos Menininkų rūmuose ver
tingiausius kūrinius sukūru
siems rašytojams, dailinin
kams, muzikams, kitiems kul
tūros ir meno veikėjams savo 
kadenciją baigiantis preziden
tas Algirdas Brazauskas įteikė 
1997 metų Nacionalines premi
jas — aukščiausią valstybės ap
dovanojimą. Kiekvienos šios 
premijos dydis — 40 tūkstan
čių litų. 

Į puošnią Menininkų rūmų 
salę susirinko sostinės šviesuo
menė, kultūros ir meno mylė
tojai. Nacionalinių kultūros ir 
meno premijų komiteto pirmi
ninkas poetas Marcelijus Marti
naitis savo žodyje apibūdino 
kiekvieną laureatą ir jų kūri
nius (šią Marcelijaus Martinai
čio kalbą spausdiname greta). 

Iš Prezidento priimdami premi
jas bei jų regalijas — medali ir 
diplomą, kiekvienas laureatas 
tarė žodį, pasidalino mintimis 
apie savo veikalus, kūrybinį 
kelią. 

Jauna kompozitorė Onutė 
Narbu ta i t ė , premiją pelniusi 
už Vilniui skirtą oratoriją „Cen-
tones meae urbi", sakė, kad šio 
kūrinio atsiradimo dingstis bu
vo ne tiek muzikinė vizija, kiek 
tam tikra žmogiška aistra, susi
jusi su miestu, literatūra, istori
ja, o taip pat siekis sujungti re
alaus miesto literatūros atplai
šas ir ženklus su muzikos kal
ba, kurią vokiečių rašytojas 
Thomas Mann pavadino nieko 
nesakančia ir viską pasakančia. 
Kalbėdama apie kompozito
riaus sukurto kūrinio atlikėjų 
vaidmenį, laureatė pasakė: 
„Kompozitoriaus užrašyta muzi-

Poetas Alfonsas Nyka-Ntliūnas, priimanti* Lietuvos 1997-ųjų kultūros 
metų premija. 

Ričardo Šileikos nuotrauka 
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ka yra tik mažai kam supraota-
mas, nebylus grafikos lakštas. 
Ji suskamba ir pasiekia jus tik 
tada, kai ateina tarpininkas. 
Priešingai Igoriui Stravinskiui, 
negaliu ir nenoriu to tarpininko 
vadinti tik atlikėju. Jis visada 
neišvengiamai yra interpreta
torius". 

Priėmęs apdovanojimą už 
ofortų ciklą „Senasis Vilnius", 
medalių ciklus — „Lietuvos 
panteonas; Lietuvos ginklo per
galė; Lemtingi Lietuvos tūks
tantmečio įvykiai; Lietuvos ne
priklausomybės šventės ir trage
dijos, dailininkas Petras Rep
šys kalbėjo: „Menas yra uždara 
erdvė, kurioje neegzistuoja ir 
neturi galios daugumos galybė. 
Menininkas yra tik savo darbą 
dirbantis žmogus, kurio ranka 
pralenkia protą". 

„Pirmoji mano mokytoja buvo 
mama. Vadina mane Krista-
mušiu, mokė Dešimties Dievo 
įsakymų, tempė į bažnyčią ir 
įkalė į galvą, kad žmogui ne vis
kas galima. Pirmoji dailės gale
rija man buvo kaimynų Šukių 
langas. Pro jį mačiau Žalgirio 
mūšį — didžiulę reprodukciją. 
Pažinau vidury Vytautą. Mano 
mokytojai buvo medžio dievu
kai, drožinėtos lazdos, puodai ir 
audiniai, Čiurlionis, Petravičius 
su Samuoliu, muziejai, mano 
profesoriai ir mano bičiuliai". 

Po Kazio Bradūno, Jono Me
ko, kunigo Antano Rubšio Na
cionalinė kultūros ir meno pre
mija už Vilniuje išleistą poezijos 
knygą Eilėraščiai ir kritikos 
straipsnių rinkinį Temos ir va
riacijos kultūros ir meno tau
tinė premija buvo paskirta ki
tam, jau ketvirtajam išeivijos 
poetui Alfonsui Nykai-Niliū-
nui . Prezidentui įteikus apdo
vanojimą, Alfonsas Nyka-Niliū-
nas į susirinkusius kreipėsi to
kiu trumpu žodžiu: „Kadangi aš 
niekad savo gyvenime nesu 
viešai kalbėjęs, tad man dabar 
būtų sunku, o gal ir vėloka 
pradėti mokytis iškalbos meno. 
Todėl tebūna leista man, po 53 
nebuvimo metų sugrįžusiam 
sūnui palaidūnui, tik išreikšti 
savo gilų džiaugsmą, kad štai 
vėl regiu Lietuvą, tokią nuosta
biai gražią, gyvastingą, šviesią 
ir jauną, ir padėkoti visiems, 
kurie mane šia premija prisi
minė. Ačiū". 

Pirmą kartą Kultūros ir meno 
tautinę premiją kartu gavo du 
jauni pianistai — žmona ir vy
ras Rūta ir Zbignevas Ibelhaub-
tai už duetu atliekamas muzi
kines programas. 

„Pradėję groti kartu, greitai 
pajutome, jog fortepijonų duetui 
įgyvendinant vientisą muzikinę 
idėją tenka derinti savo kartais 
diametraliai priešingus charak
terius, temperamentus, požiū
rius, intuicijas, visa tai, kas le
mia muzikanto individualybę" 
— kartu su žmona priėmęs pre
miją kalbėjo Zbignevas Ibel-
haubtas. „Mudu su džiaugsmu 
konstatavome, kad šis žanras 
muzikuojant kartu leidžia kiek
vienam likti savimi. Taip pat 
atradome turtingą muzikos ko
dą, kuris aprėpia laikotarpį nuo 

r 
Iškilus Lietuvos meno kūrėjai 
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Kaip ir kasmet, taip ir šiais 
metais Nacionalinių kultūros ir 
meno premijų įteikimas sieja
mas su Lietuvos nepriklauso
mybės paskelbimo data. Metai 
bėga, jų vis daugėja, tolina mus 
nuo tos pirmosios mūsų val
stybės ištarmes, tačiau atstu
mas tarp mūsų ir tų pirmųjų 
valstybės metu, rodos, trum
pėja, nes artėjame ir prie savo 
pradžių per meną ir kūrybą, la
biau ir tvirčiau suglausdami 
savo ateitį ir praeitį. Tai, kas 
buvo prieš keletą dešimtmečių 
nutraukta, vėl sujungiama, kas 
buvo išrauta — atauginama iš 
šaknų, kas buvo nulaužta — 
priauginama, kas sužeista — 
apsiskleidžia naujomis vešlio
mis atžalomis. 

Kultūroje įr mene užsipildo 
buvusios tuštumos, atsigauna, 
atsinaujina ir atsijaunina visos 
kūrybos sritys. Teatrai susi
grąžina žiūrovus, muzika — 
klausytojus, _ dailė — parodų 
lankytojus, literatūra — skaity
tojus. Kultūra tampa visuo
menės vertės svarbiausiuoju 
matu. Tai, manau, patvirtina 
Nacionalinės premijos laurea
tai, jų kūryba bei pripažinimas 
ne tik savame, bet ir kituose 
kraštuose. 

Leiskite pateikti Nacionalinių 
premijų komiteto nuomonę ats
kirai apie kiekvieną laureatą. Ir 
šių metų pasirinkimas buvo la
bai didelis. Komiteto akiratyje 
yra keliasdešimt iškiliausių 
meno kūrėjų, kurių kūryba pas
toviai stebima, aptariama, iš-

Šiemetinių Lietuvos tautiniu premijų laureatai: įsėdi) Anatolijus Šenderovas. Petras Repšys, Onute Narbutaitė. 
Alfonsas Nyka-Niliūnas. Rūta ir Zbignevas Ibelhauptai; (stovi; Jono Basanavičiaus premijos laureatai Jonas 
Trinkūnas ir Venantas Mačiekus, tautinės premijos laureatas Juozas Erlickas, Lietuvos Seimo pirmininkas Vy
tautas Landsbergis, laureatas Vilniaus dramos teatro režisierius Eimuntas Nekrošius, Lietuvos prezidentas Al
girdas Brazauskas, Nacionaliniu kultūros ir meno premijų komiteto pirmininkas Marcelijus Martinaitis. 
Kraštotyros draugijos vadovė J. Seliukaitė. 

Algimanto Žižiūno nuotrauka 

Juozas Erlickas 
Ričardo Šileikos nuotrauka 

klausomi ekspertai. Tačiau 
esant ribotam premijų skaičiui, 
likimo ir komiteto pirštas sus
toja tik ties septyniais sąraše 
esančiais kandidatais. 

JUOZAS ERLICKAS 

Nacionalinių premijų komite
tas stebėjo spektaklius, kausėsi 
muzikos, skaitė ne tik knygas, o 
ir Knyga atskleisdamas plačią 
savo išmanymo skalę nuo Šeks
pyro — iki Juozo Erlicko. Su jo 
Knygos įvertinimu pagaliau ko
mitetas visiškai priartėjo prie 
dabarties, kuri ir yra Juozas Er
lickas. Knygoje mes radome su
dėtus pačius gražiausius žo
džius iš dainų, istorinių pasako
jimų, iš didžiųjų vyrų raštų ir 
pasakytų kalbų. Visa tai sura
šyta iš beribės sūnaus meilės, 
kartais galbūt net su ašaromis, 
kurios krenta ne veltui į mūsų 
žemę. 

Kai gerklė užspaudžia grau
dulio arba juoko kamuolys, apie 
Knygą lyg ir neturi ką pasakyti. 
Ir ką tu žmogau, pasakysi, jeigu 
taip yra. Reikia ką nors sakyti. 
kai nėra. 

Ir štai ant tavo pečių, Juozai, 
uždedame nelengvą laureato 
naštą. Tikriausiai, pakilus į 
garbės viršūnes, teks retka-

čiais ryšėti kaklaraištį, o gal 
vilkėti net fraką. Tai paskutinis 
talento išbandymas. Kaip žino
ma menininkui tokie išbandy
mai yra trys. Pirmiausia yra pa
siunčiamas skundas, kurį tu 
sėkmingai nuskandinai Rašyto
jų sąjungos „Suokalbyje". Ant
ras bandymas — pinigai, ku
riuos tau siunčia premijų komi
tetas ir kuriuos tikriausiai sėk
mingai įveikei. O dabar laukia 
garbė. O kaip ir šį išmėginimą 
įveiksi, priklausys nuo tave į 
klasikus pakėlusio Lietuvos ryto 
ir tavo mylimos tautos. 

Tad viliamės, kad ir toliau 
tave matysime rašytojų „Suo
kalbyje", liūdintį kaip visa Lie
tuva, išdidžiai kaip Gedimino 
sapnas kinkuojantį pro bankus, 
valdžios namus, prezidentūrą, 
policiją, kalėjimą, niekur taip ir 
neužsukantį, stambų ir kerpė
tą kaip Stelmužės ąžuolą ir su
simąsčiusį kaip tamsus Ne
vėžis. 

ONUTĖ NARBUTAITĖ 

Onutę Narbutaitę muzikolo
gai yra pavadinę ryškia post
modernizmo atstove, nes jos 
kūrybai būdingas spontanišku
mas, eskiziškumas, konstravi
mas, o kartu — disciplina. Ta

čiau tokia priešybių darna jos 
vaizduotei atveria, rodos, neri
botas galimybes. 

Jos kūrybai, skirtingai nei 
postmodernistiniams srautams, 
tinka kokybės, o ne kiekybės 
matas. Kiekviena savo kūriniui 
ji kaupiasi ilgai, todėl dažnas 
opusas vienaip ar kitaip palieka 
pėdsaką mūsų muzikiniame gy
venime, ir ne tik. Jos kūryba 
palankiai vertinama įvairiuose 
tarptautiniuose festivaliuose, 
renginiuose, konferencijose. 

(Nukeltaį 2psl.) 

Onutė Narbutaitė 
Ričardo Šileikos nuotrauka 

baroko epochos iki šių dienų ir 
apie kurio egzistavimą net ne
įtarėme". 

Kompozitoriui Anatol i ju i 
Senderovui premija buvo 
įteikta už vokalinių-simfoninių 
kūrinių triptiką „Prispausk prie 
širdies mane kaip antspaudą..."; 
„Mano širdis pasirengus..." ir 
„O, Izraeli klausyk". Savo kal
boje, be kita ko, Senderovas pa
sakė: „Siekiant universalumo, 
menas byloja apie realybę, kuri 
yra bendra mums visiems. Ta
čiau menas nėra nei pritarimas. 
nei paneigimas. Aklas ko nors 
neigimas vien neigimą tereikš-
tų... Šios dvilypės situacijos aki
vaizdoje kiekvienas menininkas 
savaip sprendžia šią problemą, 
kaip gali ir kaip sugeba. Kurgi 
pusiausvyra^ Nėra stebuklingo 
atsakymo. Kol kas laimi griovi
mas, kol kas decibelai užtrenkia 
protą. Mus visus lydinti žmo
giškoji tragedija kiekvieną sa
vaip susiduria su amžinybe, su 
Mirtimi, Genu ir Blogiu. Blogio 

vilione ir Gėrio trapumu. 
Kas gi yra tai, kas jau buvo? 
Ogi tas pats. kas dar bus. 
... Neatsimenama buvusiųjų 

dalvku... 
Kas gi yra tai, kas jau vyko? 
Ogi tas pats, kas įvyks. 

Tai žodžiai iš „Ekleziasto" 
knygos šventraštyje, aktualūs ir 
prasmingi nūnai. Kiekviena 
karta ieško atsakymo. Manyki
me, kad atras... Pačiame ieško
jime slypi amžinojo atsinaujini
mo, dvasinio nemirtingumo vil
tis". 

Už spektaklių A. Puškino 
„Mocartas ir Saljeri", Čechovo 
„Trys Šekspyro seserys", „Ham
letas" pastatymus premijuotas 
režisierius E i m u n t a s Nekro
šius nuoširdžiai padėkojo kole
goms, aktoriams, pažadėjo ir 
ateityje nenuvilti jo spektaklių 
žiūrovų. 

Karštais plojimais, gėlėmis, 
susirinkusieji sutiko savo nu-
mvlėtą. vieną iš labiausiai da

bar skaitomų knygų autorių 
J u o z ą Erlicką, premiją ga
vusį už jau antros laidos susi
laukusį kūrinį, pavadintą Kny
ga. Joje autorius kandžiu gro
tesko žodžiu plikai, be pagra
žinimų ir nutylėjimų atsklei
džia šiandieninės Lietuvos 
skaudulius, aukštesnio ir že
mesnio rango valdžios parei
gūnų dėmes. Kalbos vietoje jis 
paskaitė naują savo kūrinį. Ne
įmanoma čia jo nei perteikti. 
nei dorai apibūdinti, todėl jis 
Draugo kultūriniame priede 
spausdinamas atskirai, tuo labi
au, kad daug girdėję apie Juozą 
Erlicką, užjūrio skaitytojai šia
me laikraštyje dar nėra matę jo 
kūrinių, kurių dabartinį, ilgo
kai pagalvojęs, pavadino pa
prasčiausiai: „Kalba" ir malo
niai sutiko jį perduoti į Čikaga 
redakcijai, beje, dar pridėjęs hu
moru nuspalvintą savo vizitinę 
kortelę. 

Tą pačią dieną, toje pat salėje 
kasmetinės Jono Basanavičiaus 

premijos už didelius nuopelnus 
kraštotyroje ir etninėje kultū
roje buvo įteiktos Jonui Trinkū
nui ir Venantui Mačiekui. Šias 
premijas skiria vyriausybė, o jų 
piniginis dydis prilygsta Nacio
nalinei premijai. 

Naujuosius laureatus nuošir
džiai pasveikino Seimo pirmi
ninkas Vytautas Landsbergis, 
pabrėždamas, kad į savo bran-
džius ir reikšmingus kurinius 
jie ėjo visą savo gyvenimą — 
nuo vaikystės, nuo šeimos, nuo 
mokyklos suolo. 

Laureatai buvo apdovanoti 
gėlių puokštėmis, o Juozui Er
lickui jo knygų gerbėjai dar 
įteikė ir ji patį tiksliai vaizduo
jančią skudurinę lėlę (iškamša . 
kokias naudoja lėlių teatrai. 

Gražiai grojo Muzikos draugi
jos styginis kvartetas. Johannes 
Brahms'o valsus atliko laurea
tai Rūta ir Zbignevas Ibelhaub-
tai 

Algimantas Ant;in:is 
Naujokaitis 
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1941 metų sukilimo tema Dešimtajame 
Mokslo ir kūrybos simpoziume 
Pokalbis su jo dalyviu Pilypu Naručiu 

EDVARDAS ŠULAITIS 

Pilypas Narutis, (g. 192(P 
pradžios mokyklą ir gimnaziją 
baigęs Panevėžyje, inžinerijos 
mokslus išklausė Vytauto Di
džiojo universitete Kaune. Įsi
gijo diplomuoto inžinieriaus ti
tulą Karlsruhe universitete, Vo
kietijoje; tęsė daktarantinį dar
bą Stuttgart universitete. Tyri
nėjimų darbus pertraukė emig
racija į JAV, kur atvykęs įsidar
bino General Motors EMD kam
panijoje (pasaulio didžiausioji 
lokomotyvų gamintoja'. Čia jis 
buvo pažymėtas daugeliu profe
sinių apsiekimų bei išradimų. 

Kaip Lietuvos jaunimo repre
zentantas, jis 1943 metų pava
sarį buvo Gestapo areštuotas ir 
su Lietuvos įkaitų grupe įkalin
tas Stutthofo koncentracijos 
stovykloje iki karo pabaigos. 
Išmestas už Lietuvos ribų, jis 
palaikė ryšius su okupuotos 
Lietuvos pogrindžiu. 

Jis visuomenininkas, ateiti
ninkas. Yra išspausdinęs daug 
straipsnių apie rezistenciją. Re
daktorius ir autorius knygų — 
Juozas Urbšys — atsiminimai, 
Ateitininkai kankiniai. 

Šalia kitų jo biografinių duo
menų paminime jo dalyvavimą 
1941 metų sukilime kaip orga
nizatorių, dirbusį vyriausiame 
sukilimo štabe. Tai Pilypas Na
rutis yra plačiai aprašęs savo 
knygoje Tautos sukilimas 1941. 

Viena iš svarbesnių Dešimta
jame MKS plenarinių sesijų 
lietė 1941 metų sukilimą Lietu
voje. Jai vadovavo Pilypas Na
rutis. Tas simpoziumas jau pra
eityje, tad įdomu yra patirti jo 
paties nuomonę, kaip jis vertina 
dabar savo darbą. Todėl patei
kėme jam klausimų, kurie ga
lėtų dominti simpoziumo daly
vius ir šio dienraščio skaityto
jus. 

— Kas davė mintį ruošti 1941 
metų sukilimo paminėjimų De
šimtajame Mokslo ir kūrybos 
simpoziume? Kodėl ši tema buvo 
laikoma svarbi, žinant, kad IX 
MKS ši tema jau buvo nagri
nėta Lietuvoje, o taip pat anks
čiau ir JAV įvairiomis progomis 
ji buvo gvildenta? 

— 1995 m. gegužės 5 d. buvau 
Stutthofe su žmona ir ten su 
kolegomis, lenkais ir kitais, at-
švenčiau karo pabaigos iškil
mingą 50 metų sukaktį ir išsi
laisvinimą iš kaceto. kuriame 
buvo nemažai mano draugų, or
ganizavusių kartu su manimi 
sukilimą. 

Po to. lankiausi Romoje, kur 
Lietuvos kankinių koplyčioje 
paminėjome nacių ir komunistų 
genocido aukas Lietuvoje. Tuo 
metu Romoje lankėsi kardino
las Vincentas Sladkevičius ir 
Vilniaus katedros klebonas pre
latas Vasiliauskas. Ten susiti
kau ir architektą Albertą Kerelį 
su žmona. Jis papasakojo apie 
buvusį Devintąjį MKS Lietu
voje, kuriame jam įspūdį paliko 
istorikų labai pozityviai įvertin
tas 1941 metų sukilimas. (Skai
čiau spaudoje pasisakymus — 
Sigito Jegelevičiaus, Kultūros 
barai Nr. 10. 1996. Artino Bub
nio, Valentino Brandišausko...). 
Albertas Kerelis MKS Tarybos 
pirmininkas pasakė, kad 1997 
metais ruošiamasi rengti De
šimtąjį MKS Čikagoje ir pa
siūlė, kad 1941 metų sukilimo 
tema, aktuali ir pradėta Lietu
voje, butų tęsiama ir Dešim
tajame simpoziume '''ikagoir-
Aš tai minčiai pritariau, galvo
damas, jei Lietuva laiko šią 
temą aktualia ir Lietuvoje pra
bilo istorikai apie sukilimą ir jo 
rengėjus, tai čia galėti, prabilti 
patys sukilimo rengėjai ir vyk
dytojai, nes už Lietuvi .-
yra nemažai dar gyvu pačiu su-

Dešimtojo Mokslo ir kū rybos s impoziumo p r o g r a m o j e J a u n i m o cen t re . 
Čikagoje. 1997 m. lapkr ič io 27 - 30 d., ka lba P i lypas Naru t i s . 

E d v a r d o Šulaičio n u o t r a u k a 
kilimo organizatorių ir net Lie
tuvos laikinosios Vyriau--
narių. 

— Kaip 1941 metų sukilimo ir 
rezistencijos tema simpoziume 
įsikūnijo? 

— 1996 metų gruodžio mėnesį 
Dešimtosios MKS Tarybos bu
vau oficialiai paprašytas suor
ganizuoti paskaitų ciklą „1941 
m. sukilimas ir rezistencija" ir 
šiam darbui vadovauti sutikau. 
I patariamąjį komitetą dar pak
viečiau: dr. Juozą Meškauską, 
prof. dr. Adolfą Damušį. dr. Ka
zį Ambrozaitį. Joną Kavaliūną. 
Turėjome net penkis posėdžius, 
kadangi netoli vienas kito gyve
nome. 

Buvo užsimota suruošti paro
dą, leidinį, c duotas keturias 
programos valandas išnaudoti 
pranešimams, pasinaudojant 
dar gyvais esančiais liudinin
kais, sukilimo organizatoriais, 
vykdytojais bei dalyviais, 1940-
1941 metų okupacijos sūkuryje 
kovojusiais su Lietuvos okupan
tais, kurių, gyvenančių už Lie
tuvos ribų. dar apsčiai sura
dome. 

— Dešimtasis MKS jau praei
tyje. Išspausdinote leidinėlį 
prieš simpoziumą. Ar numatote 
išleisti išsamu, pilną paskaitų 
ir pranešimų leidinį"?— Lei
dinėlyje buvo pažymėta, kad po 
simpoziumo bus tęsinys. Žvelg
dami i praeitį, žinome, ksd "O 

anksčiau buvusiu simpoziumų 
buvo išleidžiamas pilnas leidi
nys — paskaitos ir pranešimai. 

Mūsų visuomenininkai Čika
goje visai nea :ami, o ži
nodami, kad vyksta labai svar
bus mokslinis simpoziumas ir 
atvažiuoja lietuviai mokslinin
kai iš Lietuvos ir kitų kraštų, 
šiame simpoziume savaitgalyje 
suruošė visokius parapijinius 
susibūrimus, tuo atitraukė dalį 
visuomenės nuo dalyvavimo 
moksliniame simpoziume. Gir
dėjau, kad šis simpoziumas pel
no neturėjo. O leidinio išleidi
mas priklausys nuo MKS Tary
bos finansų. Leidinį išleisti aš 
pritarčiau, tuo Dešimtasis MKS 
būtų visiškai užbaigtas. Taigi 
pilnai į šį klausimą atsakyti ne
galiu. 

— Kodėl buvo pradžioje iš
spausdintas leidinėlis, o ne vi
sas leidinys tema „1941 metų 
sukilimo genezė ir rezistencija" 
— 'i.sas paskaitą ciklas? 

— Parodai ir simpoziumui 
pradėta ruoštis jau nuo 1996 
metų gruodžio mėnesio. Buvo 
užsimota išleisti prieš simpo
ziumą visų pranešimų leidinį. 
Jį redaguoti buvo pakviestas ir 
sutiko Vytautas Mikūnas. 

Pakviestųjų į simpoziumą, 
jau 1997 metu pradžioje, buvo 
paprašyta paruošti ir atsiųsti 
savo pranešimus prieš simpo
ziumą. Jei šitaip butų buvę pa

daryta, kaip planavome, tai bū
tų buvusi visai kitokio pobūdžio 
plenarinė sesija. Išleidus visą 
leidinį būtų buvusi bazė keturių 
valandų pasikalbėjimui. 

Tačiau realybė buvo negailes
tinga. Beruošdami temas mirė 
svarbūs liudytojai: Bronys Rai
la, dr. Antanas Marčiukaitis ir 
prof. Romas Šatas Pranešimus 
sugebėjo atsiųsti, bet patys at
vykti negalėjo: dr Stasys Bač-
kis, Balys Balaisis. Petras Vilu-
tis, Vytautas Vitėnas, Vida Vai-
tekunienė. Atsiuntė pranešimą 
dr. Adolfas Darnusis. Bet ištiko 
dar kita staigmena: lapkričio 
pradžioje sunkiai susirgo Vy
tautas Mikūnas. Labai pasku
bomis apsisprendžiau pats su
siimti ir bent išleisti trumpą 
informacinį leidinėlį apie 1941 
metų sukilimą ir X MKS pas
kaitų ciklą, o jei paskaitininkai 
pranešimus pristatys, po simpo
ziumo išleisti visą leidinį. Tai 
geras planavimo iš anksto teori
jos ir realybės pavyzdys. 

— Kokia buvo Jūsų vadovau
jamos programos pagrindinė 
mintis? Kaip parinkote prele
gentus ir davėte jiems temas? 

— Pagrindinė mintis buvo 
pažvelgti į 1941 metų sukilimą, 
kaip į pradžią ir bazę penkias
dešimt metų užtrukusiai kovai 
su okupantais. Sukilimas, orga
nizuotas atstatyti laisvą ir ne
priklausomą Lietuvos valstybe, 
tokią, kokia ji buvo prieš so
vietų invaziją, buvo įvykdytas. 
Spontanišku sukilimu lietuvių 
:auta šitam planui pritarė ir tą 
šovą tęsė. 

1941 metais visuotinis tautos 
sukilimas, sugnovęs Sovietų 
ruoštą „Lietuvos išvadavimo" 
planą, nepatiko ir naciams. Lie
tuvos laikinoji vyriausybė buvo 
nušalinta. Naciai areštavo daug 
sukilimo vadų: Lietuvos įkaitų 
grapė (1943), : Plechavičiaus 
rinktinės vadai, VLIKo grupė 
1944 > ir kiti rezistencijos pog

rindžio vadai, nacių areštuoti, 
karui užsibaigus, atsirado Va
karuose. Juos ir įjungėme į sim
poziumą. Prelegentų sąrašą ir 
paskirstytas temas matome lei
dinėlyje. Visi jie ryškūs antina-
cinėje ir antibolševikinėje rezis
tencijoje buvę ir dar besireiš-
kiantieji vadai Jiems temas pa
skirstėme pagal sukilime ir vė
liau atliekamus uždavinius. 

— Ar esate patenkintas Čiur
lionio galerijoje suorganizuota 
paroda apie sukilimą bei rezis
tenciją? 

Tai buvo viena iš labiausiai 
pasisekusių parodų. Ji buvo 
specifinė, dokumentavo 1940/ 
41/42/43/44... metų okupacijas, 
genocidą ir, svarbiausia, suki
limą. 

Paroda sutelkė svarbių doku
mentų ir parodė Hitlerio eks
pansijos pradžią, „Drang nach 
Osten", jau 1933-1934 metų ir 
Lietuva pirmoji nacių ekspansi
jai pastojo kelią — suruošė 
Neumano Zasso bylą. Doku
mentai rodė, o ar jaunoji karta 
žino, kai Lietuva pati turėjo su
valgyti savo išaugintas žąsis. 

džiagos iš JAV Kongreso archy
vų (talkino Antanas Dundzila). 
Talkino ir Lietuvos valstybinis 
archyvas (B. Kulnytė). Naudota 
Jono Dainausko. Pilypo Naručio 
sutelktos dokumentinės me
džiagos. Parodą Čiurlionio ga
lerijoje labai puošniai apipavi
dalino Elena ir Vytautas Nami-
kaį. Tai buvo viena iš retų, 
sukilimą pažymėjusi, dokumen-
tų'paroda, o tais dokumentais 
remiantis buvo pranešimai žo
dinėje paskaitų ciklo sesijoje. 

Prie parodos prisidėjo ir 1941 
metais birželio 14-20 dienomis 
iš Lietuvos ištremtieji (34,000) į 
Laptevą. Laptevo Brolijos pir
mininkas Jonas Markauskas ir 
pavaduotojas Viceministras Jo
nas Puodžius iŠ Lietuvos atvežė, 
tuos dokumentus parodai. 

— Kokie pranešimai Jūsų va-
dovaujamoj sesijoj buvo laikomi 
svarbiausiais? 

— Teisininkas Mykolas Nau
jokaitis, sukilimo pradininko, 
generalinio štabo majoro Vytau
to Bulvičiaus pavaduotojas, 
siųstas į Berlyną slaptu pog
rindžio kelių, pakviesti pulki
ninką Kazį Škirpą į Lietuvos 
laikinosios vyriausybės Mini
stro pirmininku, savo misiją at
liko. Dėl to pogrindyje jau 1941 
m. balan-džio 22 d. buvo suda
ryta Lietuvos laikinoji vyriau
sybė. Pagal jo pranešimą, pradi
niu sukilimo planu Lietuvos lai
kinoji vyriausybė turėjo susi
rinkti Vilniuje. 

Jonas Dainauskas dokumen
tavo labai svarbią Hitlerio štabo 
planų dalį, kad generolas Stah-
leker jau pirmąją karo dieną, 
vadovaudamas iš Tilžės, pra
dėjo Lietuvos gyventojų geno
cidą: 25 kilometrų ruože nuo 
Vokietijos sienos išžudė Mažo
sios Lietuvos veikėjus, lietuvius 
antinacius ir žydų tautybės gy
ventojus, o birželio 25 dieną su 
savo specialiais daliniais per
sikėlė į Kauną. 

Profesorius dr. Juozas Meš
kauskas, kurio bute buvo suda
ryta pirmoji Lietuvos laikinoji 
vyriausybė (Meškausko paskai
ta buvo išspausdinta Drauge. 
1997 m. lapkričio 22 d.) lygina 
praeities istorinius Lietuvos su
kilimus su 1941 metais pasise
kusiu sukilimu. 

Dr. Juozas Kazickas, NKVD-
istų nepagautas, Vilniaus LAF 
štabo narys, atsiunčia faksu pa
reiškimą, kaip, sekant Kauną, 
sukilo Vilnius ir iškabino ant 
Gedimino kalno vėliavą dar 
prieš vokiečiams pasirodant. 

Dr. Kazys Ambrazaitis infor
mavo apie perėmimą pirmosios 
Kaune nuovados, su kuria LAF 
štabo ryšys buvo nutrūkęs. (Pir
madienio ankstyvą rytą skam
binęs telefonu į LAF Štabą... Iš 

Iškilūs Lietuvos 
meno kūrėjai 

(Atkelta iš 1 psl) 
Muzikologas A. Ambrazas 

oratoriją „Centones meae urbi" 
yra pavadinęs oratorinio meno 
viršūne. Jisai sako: „autorei vie
nu kūriniu pavyko aprėpti įvai
rius Vilniaus praeities ir dabar
ties aspektus, skirtingus muzi
kos ir poezijos stilius, išsaugoti 
solidaus kūrinio vientisumą, 
dramaturginę įtaigą". O muzi
kologas E. Gedgaudas šį kūrinį 
dar taip apibūdina: „Jis pribloš
kia prasmių, semantinių i r mu
zikinių linijų įvairove, daugia
planiškumu: literatūra, muzika, 
teatras, architektūra telpa šia
me kūrinyje. Ir drauge vientisu
mas ir įtaiga, atrodo, neįma
nomi dalykai, bet juk tai meist
rystės ir talento paslaptys, ku
rių iki galo niekada neatsklei-
sime". 

PETRAS REPŠYS 

Apie Petrą Repšį galima pasa
kyti, jog tai daugiadarbis ir 
daugialypis menininkas: grafi
ka, bandymai tapyboje, freskos, 
skulptūros, medaliai. Pastarai
siais metais, tarsi siekdamas 
atsverti gyvenimo lūžius bei 
įtampas, savo kūryboje ėmėsi 
gilesnių istorinio palikimo įtai
gautų temų, suteikdamas joms 
ekspresyvų ir šiuolaikišką pavi
dalą. Jo darbams būdingas kla
sikinis aiškumas ir pusiausva-
ra, ypatinga iš senųjų meistrų 
paveldėta precizija. 

Petro Repšio ciklas „Vilnius" 
tęsia Smuglevičiaus, Dobužins
kio, Bulakos, Gibavičiaus mies
to peizažų tradiciją. Čia panau
dotos įvairios oforto galimybės, 

Petras Repiys 
Ričardo Šileikos nuotrauka 

o tai leidžia įsijausti į sena
miesčio aurą, jame paliktus is
torijos pėdsakus. Šiuose dar
buose nematome efektingų pa
noramų ir monumentalių erd
vių, tačiau neslepiamos ir mies
to susidėvėjimo žymės. 

Pirmuosius medalius Petras 
Repšys sukūrė prieš trisdešimt 
metų, tapdamas šiuolaikinės 
medalininkystės pradininku. 
Kadaise Petro Rimšos pradėtas 
žanras vėl atgijo, įvairiose Lie
tuvos ir Europos parodose dera
mai reprezentuoja mūsų šalies 
kultūrą. Menininkas išbandė 
aibę medalininkystės galimy
bių: šriftus, faktūras, metalo 
liejimo technologijas, sukurda
mas originalų ir šiuolaikišką 
stilių. Jo medalių cikluose — 
Lietuvos istoriniai įvykiai, įžy
mios asmenybės, miestai, jų 
vaizdai, išreikšti preciziškai ir 
monumentaliai. 

(Nukelta į 4 psl.) 

reikšmę: organizavome sukili
mą ir visa Lietuva sukilo prieš 
sovietinę vergovę, kad visi Lietu
vos piliečiai būtų laisvi. 

LAF štabas, įspėjęs sukilėlius 
vartoti ginklą tik reikalo atveju, 
naciams atėjus, pasmerkė nacių 
genocidą, gelbėjo nacių aukas, 
ir štai turime pagerbtą žymeniu 
asmenį, Stasę Petersonienę. 

Šiame simpoziume prabilo 
Lietuvos laikinoji vyriausybė. 
Kalbėjo vyriausybės įgaliojimus 
turintis pramonės ministras 
Adolfas Darnusis. Jis supažin
dino su Lietuvos laikinosios vy
riausybės duotomis tautai gai
rėmis kovoje prieš okupantus, 
kurios davė pagrindą ateities 
kovai, užtrukusiai penkiasde
šimt metų. Tai istoriškai svar
biausias šiame simpoziume pra
nešimas ir pareiškimas. 

- Teko girdėti nuomonių, tei-
tikrųjų, atsiliepiau aš, ne Pra- giančių, kad asmeniški pasako-
puolenis. Tuo metu Leonas Pra- jimai netinka moksliniam sim-
puolenis, Adolfas Darnusis ir J. poziumui? Ką jūs į tai galite 
Vėbra ruošė atsišaukimą į tau
tą). Jo pranešimas patvirtina, 
kad LAF jau prieš visuotinio su
kilimo paskelbimą valdė Kau
ną. 

Stasė Petersonienė pranešė 
apie pradines prieš sovietus re
zistencijos apraiškas ir LAF or
ganizavimą Žemaitijoje. 

Juozo Mečio, LAF organiza-

pasakyti? 
— Ir asmeniški pasakojimai, 

ypač išgyvenimai skaudžiomis, 
tragiškomis aplinkybėmis, yra 
klausomai, yra rekorduojami, 
psichologų mokslininkų apta
riami simpoziumuose, tiriant 
skaudžių įvykių įtaką į asmeny
bę, j visuomenę ir į valstybę. 
Holokosto muziejus Washing-

Vokietijai uždėjus ekonominę toriaus Žemaitijoje, informacija tone laukia tokių asmeniškų 
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blokadą, niekas pasaulyje Lie
tuvos tada neparėmė. 

Šalia 1933-34 metų Neuma-
no-Zasso bylos dokumentų turė
jome ir dar gyvą dokumentą — 
liudininką, tos bylos reikalų ve
dėją, istoriką, 94 metų amžiaus 
Joną Dainauską. (Kitas dar li
kęs liudininkas, teisininkas 
Kriegeris, Lietuvoje mirė 1997 
metų gruodžio pradžioje.) 

Mūsų noras havo parodoje su
telkti viską, k.i užsienis ir oku
pantai skelbė apie 1941 metų 
sukilimą, taip pat parodyti ir 
okupantu sudarytas tautai ge
nocido aukas ir okupantų žalą 
Lietuvos valstybei 1940-1944 
metais. Buvo įdomios istorinės 
N'KVD tardymo bylos V. Bulvy-
čiaiis. Mykolo Naujokaičio, V. 
Stonio, o prie tij bylu pridėti ir 
i.AP' štabe rašyti Pilypo Naru
čio raštai, dokumentinės me-

tvirtino sukilimo organizavimą 
Žemaitijoje, ryšių tinkle jis tu
rėjo dalį Aukštaitijos ir nuola
tinį ryšį laikė su Jatulio Že
maitijoje štabu. 

Maloni staigmena: Lietuvos 
ambasadorius JAV Stasys Sa
kalauskas, mums iš anksto ne
žinant, įteikė šalia kitokių žy
menų ir Stasei Petersonienei 
medalį už žydų gelbėjimą. 

Bet, manyčiau, kad šis įvykis, 
kuris dabar yra labai svarbus, 
buvo per menkai atžymėtas. Šio 
medalio įteikimas yra reikalin
gas didesnio dėmesio. Vien tik 
tam reikalui turėjo būti sureng
tas visuomenės subuvimas su 
visu tam įvykiui prideramu tu
riniu. 

Įteiktasis medalis suteikė ne 
tik Stasės Petersonienės pareiš
kimams, bet ir mano vadovauja
mam paskaitų ciklui ypatingą 

pasakojimų, prašo ir manęs. 
Šioje mano vadovaujamoje 

simpoziumo sekcijoje nebuvo 
„asmeniški pasakojimai". Čia 
buvo pranešimai ir pareiškimai 
organizatorių, kaiD iie Dlanavo 
organizavo ir vykdė sukilimą, 
paskelbė Lietuvos valstybės at
statymą pasauliui. Lietuvos lai
kinoji vyriausybė nustatė gaires 
laisvės kovai. O parodoje išsta
tyti dokumentai visa tai iš
ryškino ir patvirtino. Čia buvo 
prelegentai, kurie kentėjo ka-
cetuose ir kalėjimuose, bet nė 
vienas savo asmeniškų kančių 
net ir nesipasakojo. 

Jei istorikai, remdamiesi tų 
organizatorių raštais, prakalba 
ir vertina aną metą, sukilimą ir 
tautos veiksmų įtaką ir pasek
mes tolimesnei tautos gyvenimo 
raidai, tai ar neįdomu išgirsti, 
kai pranešimus daro tas pats 

žmogus, kuris tuos raštus rašė 
ir kovojo? 

Kritiškos nuomonės, svars
tančios, kaip dar kitaip sesijos 
galėjo būti suplanuotos, visada 
yra įdomios. Dešimtojo Mokslo 
ir kūrybos simpoziumo taryba 
diskutavo, sprendė, priėmė pro
gramą, parinkdama geriausias 
temas ir, pagal esamas aplin
kybes, tinkamiausiai suplana
vo. Pažvelgus į visą programą, 
tiesiog nuostabu, kaip buvo su
gebėta per trumpą savaitgalį 
tiek daug atlikti ir įvykdyti. 

— Ar 1941 metų sukilimo te
ma jau yra pilnai išsemta? O 
gal ir ateityje yra planuojama ją 
nagrinėti? 

— Sukilimo tema dar neiš
semta. Tik kai kurie Lietuvos 
laikinosios vyriausybės nariai 
yra aprašę savo pastangas ko
voje su okupantais. Šis X MKS 
svarstė tik dalį temų ir jų ne
išbaigė. Lauktina dar daug ap
rašymų. Praeityje lūpos buvo 
užčiauptos, saugojant savus va
dus, tada esančius okupanto 
pogrindyje, o dabar esame jau 
toji karta, kurios darbų liudyto
jai miršta. 

Maskva išdrįsta dar ir dabar 
kalbėti, kad Lietuva nebuvo 
okupuota! Lietuvių istorikų lau
kia didelis darbas. Lietuvos 
okupantai yra paskleidę pasau
lio spaudoje daug netiesos. (Pa
vyzdžiui, net ir Laisvės kovų ar
chyvas Nr. 11 pateikia klaidin
gą informaciją apie 1941 metų 
sukilimą ir LAF). 

1940-1941 metai yra sukrėtę 
visą pasaulį ir ateityje visame 
pasaulyje nuolat bus žvelgiama 
atgal į aną metą. O anuo metu 
Stalinas ir Hitleris susitarę ir 
gana vieningai „kūrė" Lietuvos 
istoriją. Lietuviai bus verčiami 
kalbėti apie 1941 metų suki
limą. Lietuvoje yra susikūrusi 
1941 metų Sukilėlių sąjunga 
(pirmininaks V. Ašmenskas). 
Yra du daktaratiniai darbai: V. 
Brandišausko ir V. Budrecko. 
Randu atsitiktinius straipsnius 
spaudoje, bet nežinau, kad kas 
nors planuotai nagrinėtų šitą 
temą. Vadinasi, toji tema iki 
šiol palikta privačiai, tikėkimės, 
ir jaunų istorijos mokslininku 
iniciatyvai. 
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Džiaukimės: išėjo jau ir aštuonioliktas 
„Lietuvių kalbos žodyno" tomas 

ANTANAS KLIMAS 

Dar neseniai mes džiaugė
mės, kad Vilniuje pasirodė sep
tynioliktasis Lietuvių kalbos žo
dynas (Draugas, 1997 m. liepos 
26). 0 dabar galime tikrai link
smintis, nes ir puikus aštuo
nioliktasis tomas jau pasirodė! 
894 puslapiai su keliolika tūks
tančių lietuvių kalbos žodžių: iš 
pasakų, dainų, patarlių, mįs
lių, burtų, iš senųjų raštų, iš 
modernios lietuvių literatūros. 
Dabar jau visiškai aišku, kad 
visi pagrindiniai dvidešimt Lie
tuvių kalbos žodyno tomų bus 
išleisti prieš 2000-uosius me
tus. 
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LIETUVIŲ KALBOS 
ŽODYNAS 

Kaip ir iš visų anksčiau iš
leistų (I-XII) tomų, taip ir iš šio 
tomo aiškiai matyti, kad beveik 
visi lietuvių kalbos turtai yra 
gimę, augę ir vešėję Lietuvos 
senajame kaime, sodžiuje, ūki
ninkų ir žemdirbių sodybose ir 

laukuose. O tai yra labai svar
bu, nes anas, šimtus metų kal
bos paveldą išsaugojęs ir išpuo-
selėjęs kaimas per penkiasde
šimt sovietinio metų teroro bu
vo visiškai sunaikintas, sunio
kotas ir išniekintas. Toks, koks 
jis buvo prieš 1940 metus, jis 
jau niekuomet neatsigaus. 

Todėl reikia dvigubai džiaug
tis, kad beveik visas kaimo, 
laukų, pievų, miškų, ežerų, 
upių ir upelių grožis, visos kal
bos paslaptys ir visokiausi kal
bos posakiai buvo užrašyti ir 
dabar yra sulasioti, surūšiuoti 
ir surašyti puikiuose Lietuvių 
kalbos žodyno tomuose. 

Ačiū didiesiems LKŽ pradi
ninkams, profesoriams Kazi
mierui Būgai ir Juozui Balči
koniui, ačiū visai kuopai pasi
šventusių LKŽ darbininkų, ku
rie ir sunkiausiais sovietinio te
roro metais sugebėjo LKŽ ruošti 
ir leisti, nors, žinoma, priversti 
buvo įdėti partijos „deguto". Ži
noma, tuos taršalus ateityje 
teks peržiūrėti ir išmesti, bet iš 
esmės Lietuvių kalbos žodynas 
yra pats didžiausias ir svar
biausias lietuvių tautos turtas. 
Ir tie dvidešimt LKŽ baigtų 
tomų bus pats gražiausias lietu
vių tautos ir valstybės pamink
las. 

Lietuvių kalbos žodyno XVIII 
tome toliau duodami V raidės 
žodžiai: VALI-VĖSUS. Jau 
XVII tome V raidei buvo skirta 
317 puslapių (V — VALGUS), o 
šiame tome V raidė dar nebaig
ta. Tai rodo, kad lietuvių kal
boje labai daug žodžių praside
da raide ( ir garsu) V. Tai gal 
atsitiko todėl, kadangi lietuvių 
kalba paveldėjo daug indoeuro
piečių (ide.) prokalbės žodžių, 

Kazimieras Būga 

Juozas Balčikoni* 

prasidedančių tokiais garsais: 
W —, V—, ir U—, ir šie trys 
ide. prokalbės garsai lietuvių 
kalboje virto vienu V. — (su 
tam tikromis išimtimis). 

Net 61 puslapis (202-262) yra 
paskirti veiksmažodžiui varyti. 
Su 12 priešdėlių ir su sangrą-

vėlnias 
nyk KlKi2.7i(Grd). Ka tu šernų vel
nias gyvas priviso Erž. šieno šįmet 
velnias gyvas Sk. Kalbos turą gyvą 
velnią Sd. Velnią gyvą tų dainų mo
kėjau, dabar užmiršau Pi Gyvą vel
nią darbo turu Up. Su linais darbo 
gyvas velnias Srj. j Plaukti galiu gy
vą velnią (labai ilgai) Vvr ( velnią 
labai [bjauriai). Paliekti pry mašinų 
į velnią nusitepęs Grd į velnią pa
dirbti niekais paversti: Ans jau ma
šinėlę į velnią padirbo Trk. į veinio 
dienas dėti kokti, koneveikti: Dida 
senius į velnio dienas Pin. t velnius 
išeiti u . Nmj pasidaryti nedoram, iš-
dykti: Vaikiukai be tėvo į velnius 
išeina Krš Šiais laikais vaikai į vel
nius išėjo, negal susišnekėti Rdn. \ 
velnius lepūnai išeina, ragai išauga 
Krš į velnio miltus dėti (išdėti, iš
dirbti) iškeikti, iškoneveikti: Deda 
muni i velnio miltus, visaip bjau
roja] Rdn. Muni į velnio miltus išdė
jo, velnėnė esu su ragais Krš. Pasa
kys pryš - i velnio miltus išdirbs 
Pvn. iš velnio labai: Kužu kužu kad 
pasikuiina, rodos, ten juos ėda iš 
velnio Rs. Jos gi dailumėlis! Iš vel
nio ji moka šitaip žmogų pagauti 
M Katil kad (tave, jį ...) [devyni Sln] 
velniai [kuf GriJ; kad (tave, jį ...) 
šimtas velniiį [rauti}] Lg toks keiks
mas: Kad tėve velniai su tokia petel-
ne — visą blyną sugadino! Srv. Kad 
tave velniai, kiek tu man daėdei! ii. 
Kad tave šimtas velniu rautų! vikv. 
[Šernai] bulbas. būdavo, kad iškni-
sa, kad juos velniai tuoj! Phm. Kad 
taū velniai! Ds. šmn. Pasiutęs gražu
mas! Kad tave velniai! Kair. Tokia 
bloga buvo šeiminykė, kad ją i vel
nias! Ml. Vien gaidžiai: kad juos vel-
neliai — skiauturės raudonos švnč. 
kaip iš velnio 1. labai, smarkiai: 
Skauda krūtinė kaip iš velnio End. 
Kraujas bėgo kaip iš velnio Snt Ar
klys nušvietė kaip iš velnio Sts Kai 
pataisė pečių, tai dabar traukia kaip 
iš velnio Sb Slydi kaip iš velnio End. 
2. daug: Ale turi jau tų batų kai iš 
velnio Trg kaip iš velnio rlgo 1. 
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velnias 

smarkiai: Eina kap iš velnio rago 
vikv. Kad suriko, kai iš velnio rago 
LTR(Jnš) 2. gerai, puikiai: Gyvenam 
kap iš velnio rago Brb. kaip šimtas 
velnių greitai (nubėga): Nurūko kaip 
šimtas velnių §11 kaip šimto velnių 
apsėstas; KrvP labai, smarkiai (rė
kia), kuf velnias įsSkė nežinia kur. 
Kas liepė eiti, kuf vėl[nia)s įsakė 
Klvrž Nu i lėks, kuf velnias įsSkė 
Trk Abu nuėjo, kuf velnias yra įsa
kęs KlK27.84(Krt). kokio velnio ko (pik
ui): Kokio velnio tau reikia?! Al. ko
kį (kurf) velnią kq (piktai): Kokį vel
nią jis te prieš mane pina? Sb Kokį 
velnią jiej čia daro? Pv. Ko tu ten, 
kurį velnią mislijęs dar dirbi? VI. ku-
ri5 velnio; kurią (kokių) velnią 
kam, kodėl (piktai): Kurio velnio 
purkšti? Lkm. Kurių velnių paleidai 
liežuvį?! J. Avyž. Kokių velnių taip 
spoksai į mane? ri. Kurio" velnio že-
nijos, jei nemislijo gyventi?! End. ma 
(mat Kbr, Grž) (tave. jį ...) velniai 
(velnėlis) riek to: Ma juos velniai, 
tuos ponus! J. Paukš. Da anūką apže-
nyt. o paskui kad ir mirt, ma jį 
velniai! Graž. Ma jį velniai, ką nori. 
tą tedaro! Grdi. Važiuojam, mat jį 
velnėlis! Upn. x nei Dievui šSkės, 
nei velniui kačėrga: LTR(Ain); nei Dii-
vui žvJkė, nei vilniui šakė (ant 
šSkių) Ds nieJccun tikęs: Sena merga, 
tai nei Dievui žvakė, nei velniui ant 
šakių, tik ir Žiūri, kaip bernui ant 
galvos užsikart Ds ne" (nei) velnio 1. 
visai nieko: Nei velnio neaždirbaų, 
nieko nemokėjo Pnd. Man rodos, nė 
velnio iš jų negausi MH. Sėda par 
dienas paprūdė[je], o nė velnio ne-
nutvera [žuvų] End. Nė velnio nesu
prantu Krš. 2 visai, visiškai: Betgi 
tu, Lapiniene, tai nė velnio nesensti 
J. Ap. 3 . M H toks keiksmas: N ė v e l n i o 

— neaugysiu [kiaulių], menkai mo
ka Sn. Iš sykio kai atėjau, tai neaž-
migdavau [dėl traukinių], dabar, n i 
velnio, ažusnūstu Pnd Nė velnio! Blo
giausiu atveju aš tave vesiu B. Sruog 
ni velniams; n i vilniui niekam (ne
tinkamas) Nč vėlniuo netikęs tas 

Puslapi* i* „Lietuvių kalbos todyno" aštuonioliktojo tomo VALI-VĖSU8 (Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidy
bos institutas, 1997) 

žinėmis formomis mes rasime iš 
viso 218 reikšmių: 

varyti — 22 reikšmės 
apvaryti — 12 reikšmių 
atvaryti —11 reikšmių 
įvaryti — 14 reikšmių 
išvaryti — 23 reikšmės 
nuvaryti — 24 reikšmės 
pavaryti — 17 reikšmių 
parvaryti — 7 reikšmės 
pervaryti — 18 reikšmių 
pravaryti — 16 reikšmių 
privaryti — 17 reikšmių 
suvaryti — 18 reikšmių 
užvaryti — 19 reikšmių 
Iš viso 218 reikšmės (!) 
O kiek puikių, vaizdingų po

sakių, vadinamų idiomų. Čia 
tik keli pavyzdžiai: iš proto va
ryti; ne iš kanapių varytas; ožį. 
varyti, ir t.t. Daug puslapių pas
kirta ir keliems kitiems dažnai 
vartojamiems veiksmažodžiams: 
versti (p. 57), tęsti (p. 42), va
žiuoti (p. 37) ir panašiai. 

Iš daiktavardžių daugiausia 
puslapių paskirta žodžiui vel
nias: 18 puslapių (645-663). 
Vien įvairių posakių, vadinamų 
idiomų su velniu yra aštuoni 
pilni puslapiai — iš viso 151! 
Čia duosime kelis pavyzdžius: 
gyvas velnias („labai daug"); į 
velnio miltus išdėti („iškeikti, 
iškoneveikti"); nei Dievui žvakė, 
nei velniui šakė („niekam ti
kęs"); su puse velnio („neblogas, 
vidutiniškas"); velnio darželis 
(„dilgėlynas"); velnio lašai 
(„degtinė"); stačių velnių prisiri
jęs („labai gudrus, suktas"); vel
nio vaikas („vėjavaikis, nenuo
rama") ir t.t. 

Kad Lietuvių kalbos žodyno 
visi 20 tomų bus tikrai išleisti 
prieš 2000-uosius metus, tai jau 
aišku. Bet ir po to Lietuvių kal
bos žodyno redaktoriai ir ruo
šėjai turės dar nelengvų prob
lemų; ką daryti su tais tomais, 
kuriuose yra „pripilta" sovieti
nio deguto? 

Aš tačiau esu optimistas: mū
sų kalbininkai, žodynininkai 
Vilniuje, esu tikras, ras pro
tingą ir praktišką būdą. O pa
pildomų tomų vis vien reikės, 
nes kalba nestovi vietoje: kei
čiasi žodžiai, keičiasi žodžių 
reikšmės, atsiranda daug naujų 
žodžių. 

Kai buvo baigtas pats geriau
sias pasaulyje žodynas, Otford 
English Dictionary (OED), po 
kelerių metų buvo išleisti papil
domi keturi tomai. 

Tuo tarpu mes turėtume labai 
džiaugtis, kad šis didysis lietu
vių kalbos, ir tautos paminklas 
— Lietuvių kalbos žodynas — 
eina į pabaigą. O kai bus išleisti 
visi pagrindiniai dvidešimt to
mų, tada pradėsime svarstyti, 
ką daryti toliau. O dabar sako
me: Ačiū Dievui! 

Vilniuje pagerbtas 
Fiodoras Šaliapinas 
Kipro Petrausko ir Fiodoro 

Šaliapino kultūros ir draugys
tės fondas vasario 21 dieną Vil
niuje rengė labdaros koncertą, 
skirtą paminėti didžiojo boso 
Fiodoro Šaliapino 125-osioms 
gimimo metinėms. Šaliapinas 
buvo Lietuvos garbės pilietis, 
Gedimino Pirmojo laipsnio ordi
no kavalierius. 

Koncerte dainavo Lietuvos 
operos bosai Vytautas Bakula ir 
Vladas Bagdonai. Rusijos bosai 
Aleksandras Vedernikovas ir 
Sergejus Baikovas, choras „Vil
nius". 

Šiuo koncertu prasidėjo Pir
masis tarptautino muzikinio ir 
operinio meno festivalis, skirtas 
Kipro Petrauske ir Fiodoro Ša
liapino atminti nt-ms datoms pa
minėti. Festivalyje prisiminti ir 
šių didžiųjų artistų mokytojai. 
kolegos ir bičiuliai. 

Balandžio 3 di aą fondas pla
nuoja surengti koncertą, skirta 

Vii iaus Kelero nuotrauka 

U 
9s S(/&£čtdi 

MISERERE 

Aš gyvenu pasaulio sieloje... 
Andrea Bocelli 

Kur sutiksim tave, 
balto sniego mirtie, 
ramybės uoste, 
nirvana 
be skausmų? 

Kur sutiksim tave, 
balto sniego bičiule, 
gal gegužyje, 
kai žydi sodai 
šalia devynių liepaičių? 

Miserere, 
Miserere 
Andrea Bocelli 
akių maldoje, 
kai saulė numiršta... 

KO IEŠKO AKYS? 

...Man pasaulio šviesios karalijos 
nematyti niekad, niekada... 

Bernardas Brazdžionis, „Neregio elegija" 

Tu vaikščioji peilio 
ašmenimis, 
ištiesęs rankas į šviesą, 
į nepasiekiamą 
saulę. 

Ko ieško akys 
amžinoje tamsoj? 
Ar balto angelo, 
ar mažo vaikystės 
kūdikio, 
žaidžiančio sviediniu, 

apsikabinusio 
Sizifo akmenį, 
riedantį, bedugnėn?.. 

KO AŠ PRAŠAU 

Ko aš prašau dabar, 
Gavėnios Miserere. 
ko nerimsta 
siela? 

Nuimk, nuimk 
šią gedulo skraistę 
nuo mano širdies, 

nes ir Jis ant kryžiaus 
maldavo: 
Tėve, 
mano Tėve, 
kam mane 
palikai?.. 

* * * 

Kai šventraščiai nutyla, 
ir nusidėjėliai 
nesuklumpa, 
valgydami duoną 
ir gerdami padaugintą 
vyną, 
ištroškę apsisvaiginti, 
užsivilkti drabužiu 
išduoto, 
nukankinto, 

Prisikėlimą atneša 
stiprieji, 

kančias ištvėrę jų kūnai 
skaidrų pavasario rytą 
drauge 
su Kristumi. 

« x v v » « ar-asr H J * . J * . w » * A X A J t K J t « « H » g " 

Sorgei Rachmaninov'o atmini
mui, o gegužės 19 dieną Operos 
m baleto teatre bus pagerbti 
broliai Kipras ir Mikas Petraus
kai, Fiodoras Šaliapinas, A. 
Neždanova ir lenkų bosas Ada-
mas Diduras. tuometinės muzi
kos visuomenės vertinamas taip 
pat, kaip ir Fiodoras Šaliapinas. 

Šiuo projektu fondas nori 
pažymėti rusų. lietuvių ir lenkų 
menininkų bendro indelio į „si
dabrinio amžiaus" pasiekimus 

vertę, plėtoti Lietuvos, Rusijos 
ir Lenkijos meno meistru drau
giškus kūrybinius santykius 

* Valstybiniu muzikinių 
teatru ir koncertinių organi
zacijų artistams, kurie dėl 
profesijos specifikos negali 
dirbti iki senatvės pensijos, 
bus mokamas 500 litų atlygi

nimą, nutarė vyriausybė. Pini
gai, iki įsigalios Pensijų fondų 
įstatymas, kas mėnesį iki pen
sijos bus mokami baleto artis
tams ir šokėjams, turintiems 
20 metų darbo stažą, muzi
kantams, grojantiems pučia
maisiais instrumentais, bei so
listams vokalistams, turin
tiems 25 metų stažą, choro ar
tistams, turintiems 30 metų 
stažą. 
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Iškilūs Lietuvos meno kūrėjai 
(Atkelta iš 2 psl.) 

ALFONSAS NYKA-
MLIUNAS 

Manau, jog su šia premija Al
fonso Nykos-Niliūno kūryba 
visiškai grįžta tėvynėn. Ji grįž
ta, patyrusi fizinę ir intelektu
alinę tremtį. 

Alfonso Nykos-Niliūno poezija 
viena iš pirmųjų daugiau nei 
prieš trisdešimt metų iš anapus 
Atlanto atsišaukė, kad ji gyva, 
netrukus tapdama pirmąja ry
šininke tarp tėvynės ir išeivijos 
kūrėjų. Tai ji, kaip ir Kazio 
Braduno, Henriko Nagio, Algi
manto Mackaus kūryba, skati
no nepriklausomą režimo uja
mų poetų laikyseną, savaip juos 
ruošė nepriklausomai kūrybai 
ir nepriklausomam šalies gyve
nimui. Visa, kas Alfonso Ny
kos-Niliūno parašyta jau tampa 
gyvąja šiuolaikinės lietuvių lite
ratūros dabartimi, keičia jos 
lygį, žodžių ir knygų vietą. 

Kai mes nuolat kalbame apie 
ėjimą į pasaulį, štai poezija 
gp.žta iš pasaulio, liudydama, 
kaip išliekama kultūroje, kai 
kartais nei namai, nei žemė. nei 
kalba jau neapsaugo žmogaus. 
Ir vis dėlto yra didelis džiaugs
mas matyti jus čia. poete, Lietu
voje, keliavusį per kalbas ir 
kultūras perteikiantį mums sa
vo lietuvišką žinojimą — dva
sios kelionių patirtį. 

RŪTA IR ZBIGNEVAS 
IBELHALPTAI 

Rūtos ir Zbignevo Ibelhauptų 
duetui dar nėra nė dešimt me
tų, tačiau Lietuvos muzikinia
me gyvenime jie jau tun savo 
išskirtinę vietą. Apie kiekvieną 
jų parengtą programą kalbama 
arba rašoma kaip apie meninį 
įvykį."atkreipiant dėmesį į ypa
tingą šių pianistų sugebėjimą 
perprasti ir perteikti pasirinktų 
autorių individualumą. Jie vie
nodai gerai tai atlieka, imda
miesi muzikos, kuri reikalauja 
grakštaus kameriškumo, arba 
kūrinių, savo ekspresija paky
lančių iki simfoninio orkestro 
jėgos. Muzikologas E. Gedgau
das sako. jog „tai primena pra
eities psichologiniame dramos 
teatre išpuoselėtą aktorių per-

jimo meną, šiandien ir 

tarp aktorių itin retą". 
Ibelhauptų kūryba aprėpia 

įvairias muzikines epochas bei 
stilius, neišskiriant ir Lietuvos 
kompozitorių: Bacevičiaus, Bar
kausko ir kitų kūrinių. Dar rei
kia pasakyti, jog Ibelhauptai at-

Rūta ir Zbignevas Ibelhauptai 

gaivino jau beišnykstantį mu
zikavimą dviem instrumentais, 
provokuodami kompozitorius 
grįžti prie šio žanro. O tai — 
aristokratiškos, klasikinės salo
nų kultūros atgarsis mūsų post-
moderniame gyvenime. 

EIMUNTAS NEKROŠIUS 

Apie Eimunto Nekrošiaus kū
rybą, jo „Hamletą", tą išskirtinę 
ir kažkokią baugią kūrybos 
viršūnę, jau daug pasakyta ir 
parašyta, apie tai, kas vyksta 
čia ir dabar. Bet kas ten, už 
tamsios scenos erdvės, kur 
spektaklio pabaiga? Teatrologė 
Ramunė Marcinkevičiūtė spek
taklį pavadino pasaulio teatru, 
nes tarsi nėra indentifikuota 
veiksmo vieta — jis yra čia ir 
yra visur. Jos žodžiais: „Pasise
kė tam aktoriui, kurio Nekro
šius nepakvietė vaidinti Ham
leto". 

Žiūrėdamas spektaklį, galvoji 
apie tamsą, apie žiūrinčius ir 
vaidinančius: kaip jie pareis 
namo. ką sakys, kaip grįš prie 
kasdieninių reikalų? „Hamle
tas" neturi sienų, scenoje nu-
drėskiamas apsauginis žmo
gaus luobas: kalba, kuria neap
siginama, kilmė, negelbstinti 
net kilmingųjų, drabužiai, drim
bantys skutais ir apnuoginan
tys kūną, profesija, neteikianti 
pirmenybių net aktoriui. 

Didelė, šalta, apytuštė scena, 
nenaudojamų daiktų ir prie
taisų koliažas, jų presas. Lie
tus, miglos, ledas ir ugnis, iš jų 
kylantis pavojus. Režisūra 
spektaklyje perleidžiama „Ham
letui" — ryšininkui tarp tų 
grėsmingų daiktų, erdvių, vei
kiančiųjų ir trūkinėjančio kla
sikinio teksto. 

Šiuo spektakliu -Nekrošius iš 
pačios netikėčiausios pusės pri
artėjo ir prie Šekspyro, ir prie 
dabarties. 

Ričardo Šileikos nuotrauka 

Anatolijus ^nderova* 
Ričardo Šileikos nuotrauka 

Eimuntas Nekrošius 
Ričardo Šileikos nuotrauka 
ANATOLIJUS 
ŠENDEROVAS 

Anatolijus Šenderovas, gali
ma sakyti, savo talentą gene
tiškai paveldėjo iš savo šeimos 
— iš liaudies muzikanto sene
lio, violončelisto tėvo ir pia
nistės motinos. Tad ir muzika, 
jos atlikimas kartais primena 
šeimos arba artimųjų šventes, 
apie kurias galima sakyti, jog 
yra švenčiama muzika. 

Tačiau Šenderovo kūrybai 
stiprybės teikia gilesnės išta
kos, platus kultūros laukas. 
Jame telpa Senojo Testamento 
motyvai, kuriuos iš judaizmo 
paveldėjo krikščioniškoji tradi
cija. Dovydo psalmių ir 
„Ekleziasto" ištarmės, „Giesmių 
giesmės" ir Toros atgarsiai, 
kantorių giedojimo intonacijos, 
lietuviškojo panteizmo atbal
siai. Visa tai mūsų sąmonėje 
prikelia, atgaivina ilgaamžę, 
autentišką lietuviškąją žydų 
kultūros tradiciją. 

Ypač tai sakytina apie vieną 
iškiliausių Anatolijaus Šende
rovo kūrinių, kuris praėjusiųjų 
metų rugsėjo pradžioje buvo at
liktas, minint Vilniaus Gaono 
Elijahu 200-ąsias mirties me
tines — „Šma Izrael", pavadintą 
pirmaisiais judėjų maldos žo
džiais: „O Izraeli, klausyk, Vieš
pats yra Visagalis / Vienatinis 
mūsų!". Tai didžiulis kūrinys, 
primenantis didingą drobę, ku
rioje persipina kontrastingų 
spalvų žydų muzikos elementai, 
tarsi atkeliavę iš klezmerių mu
zikavimo, sinagogų giedojimo 
bei judėjų maldų. Ypač įsidėmė
tina yra Kantoriaus solo parti
ja. Šio kūrinio atlikimas Operos 
ir baleto teatre Vilniuje buvo is
torinė šventė. 

ATITAISYMAS 
Draugo kultūrinio priedo 1998 

m. vasario 14 d. laidoje įdėtoje Vy
tauto Girdzijausko recenzijoje — 
.Gyventi bus drąsiau 'Mečislovo 
Mackevičiaus Atsiminimai, Vilnius: 
Lietuvos rašytojų sąjungos leidyk
la. 1997) buvo išspausdinta viena 
klaidinga data. Antrajame jos saki
nyje: „Po daugelio karo negandų ir 
klajonių po svetimus pasviečius 
išblaškyti sermos nariai suranda 
vieni kitus — 1944 metų Husum 
pabėgėlių stovykloje" Turėjo būti: 
„194." metų rudenį" Paaiškinimas; 
1944 motų rudenį Mečislovas Mac
kevičius dar buvo kankinamas 
Stutthofo koncentracijos lageryje, 
'ar nebuvo pasibaigęs karas, dar 
usum'e nebuvo jo šeimos. 

Kalba 
JUOZAS ERLICKAS 

Matyt, nieko nenustebinsiu 
pasakęs, kad Lietuvos Respubli
koje šiandien yra du švyturiai: 
Klaipėdos alaus darykla ir aš. 
Be abejo, vien savo jėgomis to
kių rezultatų nebūčiau pasie
kęs. Todėl, naudodamasis pro
ga, norėčiau padėkoti partijai ir 
vyriausybei. 

Štai išeinu į Lietuvą ir ką 
matau: nesulaikomai gerėja gy
venimas. Ten. kur dar vakar 
lenkė nugaras vargdieniai kolū
kiečiai — šiandien švilpauja 
laisvi, nepriklausomi žmonės. 
Mat vieni turi technikos, bet ne
turi žemės, kiti atvirkščiai: že
mės turi (paprastai du metrus), 
o technikos — ne. Tie, kurie 
turi ir žemės, ir technikos, netu
ri sveikatos. Esant tokioms ap
linkybėms, gal žmonės ir susi
priešintų. Bet laimė — kaukoli
nio* turi visi. 

O kur žvelgsi, ten parduotu
vė, o parduotuvėse — pilna pir
kėjų. Akivaizdu, kad tamsuolių 
prietaras: „kas nedirba — tas 
nevalgo" baigia nugarmėti pra
eitin. Aišku, agentai tvirtina, 
neva viską superka saujelė tur
tuolių, bet aš netikiu, kad vie
nas ir tas pats žmogus tuo pat 
metu galėtų važiuoti skirtingais 
automobiliais į priešingas pu
ses. Šiurpas nukrečia, pagalvo
jus, kas čia dėsis po dutūkstan
tųjų... Lietuviais esame mes 
gimę, todėl gyvenimui gerėjant 
imsim viens kito klausinėti: O 
kodėl gerėja? Kas gerina? Ar 
turi tokią teisę? Ko iš tikrųjų 
yra siekiama? Nesunku suvokti: 
gerėjimas geruoju nesibaigs. 

Bet ko man jaudintis? Atsisto-
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ju priešais vitriną. Akys varva, 
rankos dreba. Iš kišenių pelenai 
byra... Prieš pat šventes pra
puolė dar vienas dantis, ir man 
vis sunkiau kabintis į Lietuvą 
naujųjų laikų stiliumi. Gyveni
mas gerėja, tačiau mano orga
nizmas tam priešinasi. Ir net jei 
būtų priiminėjami vien tobuli 
įstatymai — argi nuo to imtų 
tobuliau dirbti mano inkstai ir 
kepenys? O smegenys? Ne. Gal
būt kiti eina Europon, bet aš su 
kiekviena diena einu vis kvai-
lyn. Ir, dėkui Dievui, greitai jau 
būsiu nepakaltinamas. 

Šitaip mano Knygoje rezisten
cinę temą keičia egzistencinė. 

Tačiau kas ankstyvoj jaunys
tėj nebrūkštelėjo vieno kito ke
tureilio vadovėlio paraštėj, bal
toj mylimos mergaitės apykak
lėj ar bent jau nuo tualeto dure
lių... Knygą parašyti gali kiek
vienas, o va perskaityti... Visa 
laimė, kad daugelis ant durelių 
realizuoja visas kūrybines ga
lias ir nutraukia kanklių .stygas 
amžiams. 

O štai tie, kurie pereinamuoju 
laikotarpiu niekur neperėjo, tie 
liko baltosiose lankose terpu 
avių. O kas nežino — su kuom 
sutapsi, tuom ir pats tapsi. 

Yra dalykų, kurie ne pagal 
pečius silpnam mūsų laikų he

rojui. Ir jau sunku patikėti, kad 
dar ne taip seniai Lietuvoj gyve
nę milžinai didžiadvyriai, ku
riems vieni juokai buvę stverti 
ją plikom rankom ir ant stalo 
pasiguldyti... Kalbu apie knygą. 

Dabartinė karta baidosi tokio 
daikto iš tolo. Ir tai supranta
ma: jaunimas mato, kaip tuščia 
namuose, kur pilna knygų. Ir 
atvirkščiai: kaip daug visko ten, 
kur knygos nė su žiburiu nesu
rasi. 

Kita vertus, nepamirškim, 
kad skaityti kitados ir nebuvo 
taip pavojinga. Literatūra rūpi
nosi valstybė. Dvi trys rimtos 
leidyklos išleisdavo tik kruopš
čiai patikrintas, teisingas kny
gas. O šiandien? Šiandien kny
gas gali leisti kiekvienas Nervų 
skyriaus klientas. Ir štai rezul
tatas: beprotnamiuose jau randi 
ne tik rašytojų, bet ir skaity
tojų. 

Ir vis dėlto... Vis dėlto tik ap
siskaitęs, kitaip sakant, užgrū
dintos ir viskam atsparios dva
sios lietuvis pajėgus šiandien 
išgyventi be darbo, darnos, do
ros, duonos, pastogės... Mylėti 
Tėvynę, dalyvauti rinkimuose ir 
netgi — pamatyti šviesą vamz
džio gale. 

Ar dažnas jaunuolis, kurį 
traukia vien abejotini naujųjų 

laikų išradimai — kumštis, tro
tilas ir ponių laimė — tatai 
ištveria? Kur ten! Pametęs Tė
vynę, motiną ir žagrę — sprun
ka Europon arba tarpuvartėn, 
nė neatsigręždamas. Nes kiek
vienas nori matyti rezultatą 
Štai užmaišęs šimtą gramų 
jūros mišinio, užvirsi košę ir 
jūroj, ir sausumoj, ir visoj Lietu
voj. O kas atsitiks perskaičius 
šimtą knygų? Nieko. Geriausiu 
atveju — košė užvirs tavo gal
voje. 

Bet, kad ir koks nereikalingas 
nūnai atrodytų rašytojas, išsau
goti bent porą egzempliorių 
ateities kartoms — prestižo rei
kalas. Pagaliau kuom vertinges
nis yra gluodenas? O drugys 
machaonas? 

Problema ta, kad skaitytojas 
gali apsieiti be rašytojo, o rašy
tojas... Jis gali be duonos, doros 
ir netgi be degtinės, o va skaity
tojas jam — mirtinai reikalin
gas. Ir pripažinkim: vienas 
skaitytojas — ne prabanga, o 
būtinybė. Penkiasdešimt metų 
parodė: rašyti į stalčių mūsiškis 
negali. Tokio įkvėpimo — nėra. 

Tačiau kaip šiandien elgiasi 
vakarykštis skaitytojas? Štai 
jis, tarsi būtų priregistruotas, 
vidurdienį ateina į tavo namus 
ir išsineša... Aišku, ne knygą. 
Baldus, batus ir šaukštą... O 
štai jis, lyg būtų pakviestas iš
kilmingų pietų, vidurnakti at
sliūkina prie tavo kapo ir nu
sineša paminklą... 

Ir vis dėlto į ateitį žvelgiu op
timistiškai. Kad ir kokiu smar
kumu Lietuva lekia į Europos 
namus, ties vienu posūkiu stab
telės, ir išlips mano skaitytojas. 
Pašvilps, pamalonins, numes 
lašinių bryzą. 

Paskui pakels šautuvą,.. 
Brisiaus galas — pats gra

žiausias galas Lietuvos rašy
tojui. 

Nuomonės ir pastabos 

Lietuviškos gėlės Čikagoje 
„Menas yra sugebėjimas jausti grožį, jausti džiaugsmą ir 

perduoti jį kitiems. Esame gabi tauta. Mes gi baltai! Nuolatos 
matydavom labai gabius žmones, tikrus vunderkindus, jie 
būdavo nepakartojami... Jei jūs neturite talento, jūs neturite 
meilės. Taigi menas — didelis džiaugsmas. Žmogus gimė 
džiaugsmui. Ir reikia sugebėti atsisakyti baimės. Aš suprantu, 
baimė bus, ji yra mūsų. prigimtyje. Baimė reikalinga, natūrali, 
nes be baimės nebus narsos, nebus atsargumo. Laimingas 
žmogus virpa Visatoje. Jei jis yra kūrybiniam džiaugsme, lai
kas lyg sustoja. Jis skuba gyventi. Jam net nereikia reinkarna
cijos, jis iš karto eina į paralelinius pasaulius, jis prisiriša 
prieš antrininko, teikiančio jam džiaugsmo. O žmonija dabar 
džiaugsmo turi labai nedaug. Labai daug laisvės, labai daug 
didelių galimybių, bet kažko žmogui trūksta. 

V. Kazlauskas, Žmogus, 1997 Nr. 4. 

Ačiū Draugui už straipsnį 
apie naujametinių puokščių pa
rodą Čikagoje „Žiedų grakštu
mas ar jų reikšmė?", išspaus
dintą Draugo kultūriniame 
priede 1998 m. sausio 10 d. At
siliepimas iššaukė atsakomąjį 
laišką. Įsitikinau, kad lietuviai 
— gabi tauta. Bet nuo pradžių. 

Iš tikrųjų galerijoje nebuvo 
abejingų. Ne tik nesigailėjo atė
ję, bet ir apgailestavo nedalyva
vę. Nepaprastas, matyt, gėlių 
sukurtas jaukumas skverbėsi į 
susirinkusiųjų širdis. Toks 
įspūdis, kad šios nedidelės su
džiovintos gėlės, šakos, papuo
šimų detalės kalbėtųsi tarp sa
vęs, turėtų būtį, gyvybę, dvasią. 
Būtent čia glūdi visiškas skirtu
mas nuo supančių mus puokš
čių Amerikoje. Pastarosios yra 
idealios — grynasis estetizmas 
— ir toji tobulybė yra labai gra
žu ir gerai. Mes taip pat ieš
kome idealumo, bet niekada šio 
meno parodos nekvepėjo senti
mentalumu. Pirmoji naujameti
nių puokšių paroda Amerikoje 
pasirodė esanti unikali (ne vel
tui Algimantą* Kezys ir visi kiti 
buvo maloniai nustebinti). Visų 
pirma Amerikoje, šioje skirtin
goje kultūroje, lietuvio kūrybi
nis mąstymas, grožio suprati

mas (idėja, spalvos, kompozici
jos lokalumas) jau atrodo įdo
miai, savitai, kas lietuviui yra 
savaime suprantami dalykai. 
Antra, mums, kūrėjams, skir
tinga kūrybos terpė verčia dau-
giabriauniškai matyti, vertinti, 
lyg integruoti įvairių kultūrų 
fone tuos pačius kūrinius, ka
rines darytumėm Lietuvoje. 
Ten reikalavimai ypač aukšti 
tiek technikinei, tiek kūrybinei 
daliai. Daugiau nei per dešimt 
metų šie kriterijai sąlygojo nau
jametinių puokščių išsivystymą 
į žiemos puokštes, kurios savo 
ruožtu išaugo į platųjį, profesio
nalųjį floristikos meną. Atsivėrė 
dar vienas unikalus veiksnys — 
grįžimas į pirminę koncepciją, 
žiūrint iš Lietuvos pozicijų, bet 
ne identiškai, šviežiai, naujai ir 
su nedidele kitoniška pakraipa, 
kuri nežinia į ką išsirutuliuos. 

Palyginus negausi 30 puokš
čių paroda stebino neįtikėtina 
žanrų, idėjų ir išraiškos galimy
bių įvairove. Visiškai tikiu, kad 
balsavusiems sunku buvo rinkti 
gražiausią 1997 metų puokštę. 
Vieni žavėjosi klasikiniu pa
prastumu: vientisai stilinga 
puokšte, kuri, pastatyta ant jai 
skirto staliuko, puoštų namus 
per Kūčių vakarienę. Reginos 
Butkienės, Angelės Paulaitie-

nės, ypač Skirmantės Miglinie-
nės esminis darbų grožis — lo
kalumas, paprastumas. Kiti lin
ko prie ekstravagantiškumo — 
saloninio meno pavyzdžių, ku
rie net ir neskirti pritaikymui. 
Manau, svarbios yra „vai
kiškos* eglutės; nesudėtingos 
gamybos popieriniai papuoši
mai, reikalingi vaikų ugdymui 
ir malonūs akiai suaugusiems. 

š į kartą jaunieji menininkai 
puikiai atskleidė reikalavimus; 
naujametinę nuotaiką, šiuolai
kiškumą, savitumą ir lietuviš
kumą. Išstudijavę dailės vado
vėlį, gautą už pirmąsias vietas, 
Aistė ir Marius Spitriai kitais 
metais gal bus profesionalais? 
Pati didžiausia staigmena — 
Sauliaus Rakausko. Jis įvedė 
visiškai naują, vyrišką atšaką 
šiame mene (vėlgi lyginant su 
tradicinėmis parodomis Lietu
voje). Jeigu vertinimo komisija 
turėtų patirtį, nebūtų nepas
tebėta Birutės Mickevičienės 
kabanti puokštė „Atėjo laukų 
gėles į Kalėdų šventę". Puokštė 
puikiai sutvarkyta stilistiškai, 
spalviškai, tematiškai ir būtent 
ji — tikrasis autoriaus braižas: 
nesumaišysi nė su vienu kitu 
autorium. Priėjome prie dar vie
no unikalaus reiškinio. Jį ap
sprendė I parodos specifišku
mas: dešimt autorių (ir visi pa
žįstami) ir 30 puokščių. Pirmą 
kartą ryškiai atsispindėjo auto
riaus charakteris, vidinis pa
saulis, savitas stilius, kurio nie
kada ir nesužinotumėm esant, 
gal net ir pačiam žmogui yra 
naujovė. 

Nenuginčijamai aukščiausias 
įvertinimas ir visi laurai atiteko 
profesionaliųjų meno kūrinių 
autorei Aldona Pečiūrienei. Ji 
buvo produktyviausia — net 
aštuoni darbai — ir tai nulėmė 
parodos solidumą, nors pati au
torė prisipažino, jog naujame
tines puokštes kūrė pirmą kar
tą. Kompozicijos išsiskyrė su
brendusiu meniškumu: daili
ninkė žino daug meno paslap
čių, neišsenkanti idėjomis ir ne-
šykštinti jas parodyti. Esu tik
ra, kad su Pečiūrienės kūry
biškumu susitiksime ne kartą. 

II vietą užėmė didžiulė Da
nutės Petrutytės puokštė. Ši 
mergina buvo vienintelė iš au
gusių Amerikoje. Jei grįžtume 
prie pirminių diskusijų, ras
tume paradoksą: Amerikos lie
tuvė tarp lietuvių užima II vie
tą! Labai gaila, kad nesulau
kėme daugiau darbų, subran
dintų amerikietiškos kultūros. 
Gal būtų ypač turtinga išmone 
paroda? 

Aldona Jurkutė verta III vie
tos savitomis kompozicijomis, ir 
jos dėka buvo atidaryta pati pa
roda. Aldona Jurkutė parodė, 
jog lyginant su ikebana, mūsų 
puokštės ne tik atitinka puokš
čių komponavimo taisykles 
(nors retas kuris iš mūsų jas 
žino), bet ir pranoksta universa
lumu: jau vien dėl to, kad gali
ma žiūrėti iš visų pusių ir yra 
ilgalaikiškesnės. 

Apskritai, pirmosios parodos 
atidarymo išvada — vienbalsė 
— tradicija išreikšti save per 
kompozicijų (žodis „puokštė" jau 
yra per siauras) kūrimą — ne
abejotinai ilgalaikė. Pradžia pa
daryta: minėtų žmonių dėka le
dai prakirsti! Žmogus, fantazija 
— neišsemiami, todėl kviečiame 
ruoštis mintimis ir darbais kitai 
žiemos puokščių parodai. Na, o 
šiam pavasariui beužsimezgan
ti idėja, skirta Motinos dienai 
Paroda bus susijusi su buities 
originaliu dekoravimu minima
liu būdu. Juk svarbiausia — 
kurti, dalyvauti, džiaugtis, — 
pasidarykime sau šventę' 

Ula Juškytė 
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