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Vaizdeliai iš šiemetinio „Poezijos pavasario” Lietuvoje

1998-ųjų „Poezijos 
pavasaris” Lietuvoje

Al

Devyniabrolė

Ant aukšto kalno devyni medžiai, 
Medžiuos devynios paukštės.

Paskutinę šių metų gegužės 
savaitę Lietuvoje vyko jau tris
dešimt ketvirtasis „Poezijos pa
vasaris” — iškiliausias kasmeti
nis literatūrinis renginys. Ne 
tik miestuose, bet ir mieste
liuose poetai skaitė savo eilė
raščius, susitiko su gausiais 
skaitytojais. Dalyvavo nemažas 
būrys išeivijos poetų, svečių iš 
Islanduos, Norvegijos, Suomi
jos, Švedijos, Vokietijos ir kitų 
šalių.

Pirmą kartą „Poezijos pavasa
rio” dienomis vakaras „Poezija 
ir būgnai” įvyko meno kūrėjais 
ir šiuolaikiniais kultūriniais 
renginiais pasižyminčiame sos
tinės Užupio rąjone. Poetų skai
tomus eilėraščius palydėjo Užu
pyje gyvenančio muzikanto Ge
dimino Laurinavičiaus būgnų 
garsai.

„Poezijos pavasario” prologu 
buvo poetų išvyka pas Lenkijoje 
— Seinų ir Punsko kraštuose — 
gyvenančius lietuvius. Kartu su 
vilniškiais rašytojais čia lankėsi 
išeivijoje gyvenanti poetė Vitali
ja Bogutaitė, literatūros kriti
kas Kęstutis Keblys.

Didelio vilniečių būrio susi
laukė Rašytojų klube surengtas 
vakaras, skirtas Adomo Micke
vičiaus 200-osioms gimimo me
tinėms. Pradėdamas vakarų, li
teratūrologas Vytautas Kubi
lius pasakė, kad Adomas Micke
vičius yra pagrindas, iš kurio 
išaugo mūsų literatūros medis. 
Fragmentas iš „Pono Tado”, 
„Vėlinių”, kitų Adomo Mickevi
čiaus kūrinių skaitė jų vertėjai 
Justinas Marcinkevičius, Alfon
sas Maldonis, Vladas Šimkus.

Rašytojų klube vyko tradicinė 
vakaronė „Eilėraščiai per nak
tį”. Savo kūrybą čia skaitė visi 
— kas tik pageidavo. Vakaronei 
vadovavęs Rašytojų sąjungos 
pirmininkas Valentinas Sven- 
tickas paskaičiavo, kad tą vaka
rą ir naktį savo eiliavimus skai
tė 52 jau žinomi poetai ir poezi
jos mėgėjai.

Pasiskirstę grupėmis, pora 
dienų poetai, literatūros kriti
kai važinėjo po Lietuvą, pabu
vojo Molėtų, Jonavos, Šilutės, 
Kėdainių ir kituose rąjonuose. 
Poezijos klausėsi daug įvairių 
profesijų, įvairaus amžiaus 
žmonių. O poetams vėl sugrįžus 
į sostinę, Vilniaus universiteto 
Sarbievijaus kieme įvyko bai
giamasis poezijos vakaras.

Pirmomis „Poezijos pavasa
rio” dienomis iš Čikagos mus 
pasiekė žinia, kad prieš savaitę 
čia vyko „Poezijos dienos”, į ku
rias iš Kalifornijos buvo atvykęs 
net pats Bernardas Brazdžio
nis. Rašytojų sąjungos pirmi
ninko Valentino Sventicko pak
lausiau: „Gal tų Poezijos dienų 
atsiradimą Čikagoje paskatino 
nuo 1965 metų Lietuvoje pra
sidėję Poezijos pavasariai?” Ka
dangi mano pašnekovas apie tai 
nieko aiškaus negalėjo pasaky
ti, pasiteiravau „Poezijos pava
sario” renginiuose dalyvavusio 
išeivijos literatūros kritiko Kęs
tučio Keblio. Jis patvirtino, kad 
impulsą čikagiečiams rengti 
„Poezijos dienas” maždaug 1970 
metais iš tiesų davė mūsiškis 
„Poezijos pavasaris”. Bene vie
nas pirmųjų iniciatyvą buvo 
parodęs fizikas ir visuomeninin
kas Jonas Boguta, poetės Vitali
jos Bogutaitės brolis.

* * *

Čiulba ir ulba devynios paukštės, 
Raudonas uogas lesa.

Kiekviena uoga — kraujo lašelis 
Devynių brolių kraujo.

Eina ir eina Devyniabrolė 
Brolių kraujo žegnoti.

Kraują žegnoja ir paukščių prašo 
Taip garsiai nečiulbėti.

O paukštės čiulba, o paukštės ulba — 
Devyniabrolė verkia.

-l+-c

Antrąją „Poezijos pavasario” 
dieną Vilniuje vyko konferenci
ja „Poetas ir kritikas”, o Moky
tojų namuose — išeivijos poetų 
poezijos šventė. Savo eilėraščius 
skaitė Kazys Bradūnas, Vitalija 
Bogutaitė, Birutė Pūkelevičiū- 
tė, iš Australijos atvykę Aldona 
Veščiūnaitė-Janavičienė ir Bro
nius Žalys.

Prieš tai Kaune, Maironio li
teratūros muziejaus kieme įvy
kusiame dideliame poezijos va
kare ąžuolo vainiku buvo vaini
kuotas šių metų „Poezijos pava
sario” laureatas Gintaras Pa
tackas. Keletą savo eilėraščių 
jis parinko Draugo šeštadieni
niam priedui.

Algimantas Antanas
Naujokaitis

„Poezijos pavasario” išvakarė
se surengtoje spaudos konferen
cijoje Rašytojų sąjungos pirmi
ninkas Valentinas Sventickas 
pasidžiaugė, kad tradiciniai 
„Poezijos pavasariai” susilaukė 
pasekėjų kitose meno šakose. 
Jau pradėti rengti muzikos, ki
no pavasariai. Niekieno neragi
nami, savo iniciatyva poezijos 
šventes bibliotekininkai, moky
tojai, kiti kultūrininkai šį pava
sarį surengė ir tuose miestuose 
bei miesteliuose, kurių nepasie
kė iš Vilniaus po Lietuvą skra
jojusi poezijos paukštė. Skuo
diškis poetas Stasys Jonauskas

(Nukelta į 2 psl.)

MAIŠTAS LAIVE

Užauga įtampa, prabyla mailių nerštas, 
Maištinga įgula nukauna kapitoną. 
Degtinės džiunglėse kaip samurajų kerštas 
Japono bastosi dvasia geltona.

Gana tau, abstinente, bliaut ant sofos, 
Ganyti baltavilnių dūmų debesį. 
Globalinės nejausti katastrofos, 
Rankas vėl nusiplaut, vaidint nustebusį.

Kaune, Maironio literatūros muziejaus kieme gegužės 29 dieną ąžuolo lapu vainiku buvo apvainikuotas 
iiemetinis „Poezijos pavasario” laureatas Gintaras Patackas.

Kęstučio Jūrelės nuotrauka

Girdi, kaip šaukia, ar girdi, kaip šaukia 
Bastūno spiritus, pralaužiantis asfaltą, 
Kaip smuklė, nusimetus kaukę, laukia 
Kas pabučiuos ją lūpomis, nekaltą.

Pjūties auka nukrito ne į dirvą, 
Girtuoklio rankos derina tikslumą. 
Žavi mirtis prie pianino dirba. 
Mus bausdama vėl už neatidumą.

Užteks plepėt, kai nesuradęs vietos, 
Pražilęs, susikūprinęs ir senas, ‘ 
Iš širdgėlos, į gėlą neišlietos, 
Fontaną vyno išgeria pacanas.

Palubėje nuo veido laižo krūmai 
Raudonį. Kyla feniksas iš miego 
Girtam laive. Iš triumų virsta dūmai, 
Ne žiurkės. Jos prieš mėnesį pabėgo.

KROKODILAS

Aš gyvensiu toli,
Krokodilų šaly,
Ananasai kur puokštėmis auga, 
Ir turėsiu tenai,
Kur žali vandenai
Krokodilę — patelę ir draugę.

Vytauto Maželio nuotraukaKazys Bradūnas

Aš žvaigždėtom naktim
Krokodilo akim
Krokodilų pasaulį matysiu,
Su baisia neviltim
Krokodilo dantim
Žydrą mėsą žmogelių draskysiu.

Krokodilo stora
Ir žalia nugara
Plaukia vandeniu tyliai kaip laivas.
Savo kūnu visu
Krokodilas esu,
Amžiais alkanas ir nuolat blaivas.

Kyla upėj banga, —
Krokodile nuoga
Begemotų būrelyje maudos.
Dėl jos grožio dažnai
Niežti mano delnai,
Širdį man krokodilišką skauda.

Apsikasęs dumblu,
Vėl bambukams kalbu 
Aš apie krokodilišką dalią. 
Apie jūras gilias, 
Apie Nilo žoles,
Apie saulę vienintelę žalią.

Vėl pavasariai plauks, 
Hienos į dangų staugs, 
Vyks krante krokodilų 

kautynės.
Aš tarp nendrių žalsvų 
Išdraskytu pilvu 
Plauksiu mūšin, kurs bus 

paskutinis.

VISO LABO

Naktis prarado mėnesieną, 
Lakštingalų raudoną slėnį 
Ir teškės buferiu į sieną, 
Ir medkirtys nukirto kėnį.

Nukrito strazdas po velėna, 
Nukrito žvyrkelis po ratais, 
O mano sielą vogė mėnuo, 
O mano mielą trypė batais.

Aš nežinojau, negirdėjau, 
Aš nemylėjau, neraudojau. 
Kodėl tavęs aš neįspėjau. 
Kodėl aš tolinaus, pavojau1?

Juoda dvasia ir margas šilkas,
Miškų rudenė peteliškė, 
Todėl esu aš šiąnakt vilkas, 
Todėl tu šiąnakt — moteriškė.

Ritmingai supas skrybėlaitė, 
Mėšlungiškai kinkuoja kojos, 
Ir mena mirusi mergaitė 
Atstumą vyriško pavojaus.

Nebesugrįžim. Nebegalima.
Jau ant šlagbaumų spynos 

kabo.
Aludė geriantį nualina.
Todėl ne labas.
— Viso labo.
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Birutė Pūkelevičiūtė Ričardo Šileikos nuotrauka

Vaizdeliai iš 
Poezijos pavasario

(Atkelta iš 1 psl.)

man sakė, kad jis, sukvietęs ra
jono literatus, mažąjį „Poezijos 
pavasarį” surengė Simono Dau
kanto gimtinės sodyboje Kal
viuose.

♦ ♦ ♦

Pernai Elektrėnų mokykloje 
vykusiomis „Poezįjos dienomis” 
žinomas liaudies skulptorius 
Ipolitas Užkurnys ta proga iš
drožė, išskaptavo čia dalyvavu
sio Bernardo Brazdžionio skulp
tūrą. Šiemet „Poezijos pavasa
rio” šventės metu jis padovanojo 
Kazio Binkio medžio skulptūrą 
su „šimtu zuikių” („Šimtas zui
kių susirinko. / Net žalia girelė 
linko”..). Užkurnys sakė, kad 
šią skulptūrą jis paskyrė Kazio 
Binkio 105-osioms gimimo me
tinėms.

♦ * ♦
• Tarp didelio būrio pagarsėju
sių, laureatų vardus pelniusių 
poetų, Kaune, Maironio namų 
kiemelyje, savo eiles skaitė 
daug katučių pelnęs berniukas, 
trečios klasės mokinukas Karo
lis Mieliauskas. Pasirodo, tė
vams padedant, jau išleista ir jo 
poezijos knygelė. Pagalvojau: 
vunderkindų atsiranda ne tik 
muziejuje, bet ir poezijoje.

* * *
vyrauto maželio nuotrauna

I

Sigitas Geda

EILĖRAŠTIS, KURIO AŠ NEPAJĖGSIU PARAŠYTI
•

Tai apie Moterį, kuri yra
visų mano sumanymų ir viso mano džiaugsmo dalis. 
Kuri pajėgia
ištvert absurdiškiausią šio pasaulio skausmą, 
įžeidinėjimus, kasdienę panieką, kvailybes, apkalbas, 
Apokalipsę, 
apsimestumą, satanizmą (tikrą ir tariamą), 
vyrus,
ironiškus ir ciniškus, ir gundančius,
ir suvedžiojančius,
ir visa tai, kas brazda man už sienos, 
laiptinėj, virtuvėj, —
tai tarakonai, skruzdės, dar negimus utėlių veislė, 
visi prasikaltimai, apie kuriuos
kalbėjo šventas Jonas, šventas Augustinas, — 

ir tai, kad nėr už ką nupirkti druskos, 
vandens ir prierašumo ir etc., 

ir šitą ilgą rudenį beviltiški skambučiai, 
sesuo, dulsvoji motina ir etc., ir etc., dar kartą.
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O tie, kur kalba, buvo Kristaus lūpos,
o tie, kur tyli, buvo jo burna.

1997.12.07

Mano motina liauna kaip ieva.
Ji apsunkinta manim ir brandina nelaimę.
Platūs indai primerkti šilo gėlių. Geltonos 
langinės privertos:
Ji laukia šventadienio.

Aš ateinu per patį Pakylėjimą, kai visi keliai 
būna tušti, kai vargonai būna pritildyti.
Naktį mano lopšin prikrinta aštrių rugpjūčio 
žvaigždžių, ir mano motina gailiai pravirksta. 
Pirmą kartą.
Nes aš atskilau lyg uolos luitas, ir riedėsiu 

■jžęmyn. Be jos.
Ir tikrai:
Ji nenulaiko mano rankų.
Rudenio sodai dega raudonom pašvaistėm.
Laukiniai gaigalai skrenda į pietus. Jų sparnai 
žėri žalvariu.
Tuomet aš atsisveikinu.
Susiglaudžia takas meldyne. Viksvos išgaląstos 
kaip peiliai.
Išsižioja bedantės drevės, ir aš drebu visais 
sąnariais.
Bet negrįžtu atgal.

(Iš poezįjos rinkinio „Metūgės”)

Poetas it Didžiosios Britanijos John Freeman (kairėje), poetas ii Airijos 
Desmond O’Grady ir vertėjas Antanas Danielius „Poezijos pavasario ’98" 
teorinėje konferencijoje. Ričardo Šileikos nuotrauka

„Poezijos pavasario” šventėje susitiko seni kolegos — poetai Lietuvos 
Švietimo ir mokslo ministras Kornelijus Platelis (kairėje) ir Eugenijus 
Ališanka (dešinėje).

„Poezįjos pavasario” dienomis 
Vilniuje vykusioje konferencįjo- 
je „Poetas ir kritikas” iš Didžio
sios Britanįjos atvykęs literatū- 
rolgas ir poetas John Freeman, 
bė kita ko, pasakė, kad geri poe
tai nėra garsūs, o garsūs — ne 
visuomet geri. Pagalvojau, kad 
ta gera, bet garsiai neskamban
ti poetė — tai iš Australuos su 
pluošteliu nuostabių eilėraščių 
atvykusi Aldona Veščiūnaitė, 
kukliai, tyliai sėdėjusi nežy
mioje konferencijos salėje. Ji 
man ne kartą sakė, esą ji ne
santi poetė, o tik dailininkė, 
pąjutusi potraukį poezijai.

•
♦ ♦ ♦

Užupyje, apšepusiais, netvar
komais namais ir gatvėmis pa
sižyminčiame Jiipiškame” me
no žmonių rąjone, tarsi atsisky- 

. rusiame nuo vis gražėjančios 
sostinės Vilniaus, surengtoje 
poezijos šventėje, netikėtai pasi
rodė laisvai, be jokios valdinin
kiškos pozos Švietimo ir mokslo 
ministru neseniai tapęs poetas 
Kornelijus Platelis. Laisvai, 
kaip eilinis, ministro aureolės 
nejaučiantis poetas, jis paskaitė 
savo naują eilėraštį „Unifor
muotos moterys”.

♦ ♦ ♦

Jauna vilnietė poetė, Kuršių 
Nerįjoje gimusi tikra lietuvaitė 
Neringa Abrutytė tame pat Už
upyje paskaitė (be vertimo) sa
vo eilėraštį, parašytą anglų kal
ba. Greta manęs sėdėjusiems 
klausytojams pąjuokavau: „O 
kodėl Abrutytei neprisidėti prie 
čikagiškės naujosios Lietuvių 
rašytojų draugijos valdybos tei
kiamų angliškai rašančių mūsų 
išeivijos jaunųjų rašytojų?”

* « *

Mano miela pažįstama, jau
nutė universiteto daktarantė 
kaunietė Erika Drungytė visa 
galva pasinėrusi į poeto Vytau
to Bložės kūrybos studijas. Nus
tebau, kai Maironio namų kie
me tarp gausaus būrio žinomų 
poetų ji paskaitė visai gerą ir 
šviežiai skambantį savo eilė
raštį. Pasirodo, „Poezįjos pava
sario” proga Kauno literatūrinis 
žurnalas Nemunas išleido jos 
pirmąją poezįjos knygą Tiksli 
žiema. Gal, sakau, Vytauto Blo
žės poezįjos studijos daktaran- 
tei įžiebė poetės ugnelę?

Sąvartyne rastas šeimos albumas

Vestuvinė nuotrauka. Su naujagimiu. 
Pirmi žingsniai. Tai būta mergaitės. 
Kiek paaugusi. Balta iki žemės suknelė. 
Su gėlėm. Konfirmacija, vyskupas. Ta pati 
jau paauglė, negraži, ilgom kojom.

Mokymasis skambinti. Baleto pamokos. Smuikas, 
prispaustas smakru.

Staigus mergaitiškas suvešėjimas. Švelnus kaklas. 
Įdėmus žvilgsnis. Akys! Šiek tiek retušuota. 
Vyras, kieta apykakle. Prie altoriaus, su nuometu.

Ta pati. Pora su naujagimiu. Išplėšta.
Vyresnioji, jau pagyvenusi. Su berniuku.
Su mergyte, prie traukinio. Mokyklos vinjetė.
Mergaičių rikiuotė. Su lankais prieš tribūną. Išplėšta. 
Vyras, su armonika. Antpečiai, ankšta patalpa, vestuvės.

Viskas keičiasi. Šaltas šiaurės dangus. Barakai.
Ta pati moteris. Kitas vyras. Miško proskyna.
Rąstų krūvos. Vagonas. Moterų choras.
Tamsios, blogai išryškintos nuotraukos.
Uniformuotas sūnus. Kareivių rikiuotė. Šviežias kapas.

Išplėšta. Moterys. Ta pati ir jaunesnė duktė.
Kitas vyras. Vaikai prie eglutės. Veranda.

Prie automobilio. Kopose. Kitas vyras. Išplėšta auka. 
Pirmos spalvotos nuotraukos. Du pagyvenę. Virš jų 
Sieninis laikrodis, kalendorius, įrėminta nuotrauka.

Išplėšta. •
Senutė tamsiais rūbais. Langas.
Išplėšta.
Ir toliau — nieko. Tušti lapai...-

* * *

Didžiausiame Kauno knygyne 
surengtuose poezįjos skaity
muose mane sujaudino šios poe
tų grupės vadovas Aleksas Da
bulskis. Klausytojų prašomas 
paskaityti savo satyrinės poezi
jos, jis atsisakė, o paskaitė jau
niausio Gulago kankinio Juozo 
Gražulio, žuvusio pokario parti
zano Antano Cibulskio ir so
vietų persekioto ir taip pat 
anksti mirusio poeto Tautvydo 
Buslevičiaus eilėraščius.

- ♦ ♦ ♦

„Poezijos pavasario” baigia
mojo vakaro sensacija — dabar 
bene populiariausio prozininko 
ir poeto, šių metų Nacionalinės 
premijos laureato Juozo Erlicko 
sukurtos ir jo paties padainuo
tos dainos, primenančios „hepe

M h f

Marcelijus Martinaitis Ričardo Šileikos nuotrauka

ningus”. Tos dainos publikos 
buvo karštai priimtos, pelnė 
daugiau plojimų, negu daugelio 
poetų paskaityti eilėraščiai.

Juozas Erlickas man prasi
tarė: „Jei čikagiečai lietuviai pa
sikviestų — padainuočiau ir 
jiems”.

* * *

Kartu su kitais poetais pabu
vojęs pas Punsko lietuvius, ap
silankęs lietuviškoje gimnazi
joje, literatūros kritikas Kęstu
tis Keblys, grįžęs man pasakojo, 
jog matęs gerai parengtus ir 
Lenkijoje gražiai išleistus lietu
vių literatūros vadovėlius XI- 
XII klasėms. Jam peršasi min
tis, kad, ko gero, per daug iš
pūstos kalbos, esą lietuvių tau
tinė mažuma Lenkijoje smar-

(Nukelta i 4 psl.)

Gražina Cieškaitė
* * *

Ir praskrido bekūniai, benamiai 
virš dangaus kambarių, ir juose 
degė kosmosas, jungėsi žemė 
su pražydusia Dievo dvasia, 
amžinybėj lelijoms kvepėjus 
svaigiai svaigiai... tarytum ilgai 
nešėjuos nesustojantis vėjas, 
septynių kalavijų žaibai 
tyliai smigo į širdis, o niekas 
jų sapnų neregėjo, — nūnai 
jie pavirto į baltąjį sniegą 
ir užklojo lyg Dievo sparnai...
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Vaizdas iš šiemetinio „Poezijos pavasario" šventės Lietuvoje.
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„Poezijos pavasario” baigiamajame vakare Vilniaus universiteto Sarbievijaus kieme savo eilėraščius skaito Ame
rikos lietuviu poetė Vitalija Bogutaitė.

Arnoldo Baryso nuotrauka

Kaulai

Klijuoji kaukoles, nors kaukolės ne tavo 
sulūžo, sutrupėjo, — lapiuko, žebenkšties ar šuns 
jos ant palangės numestos bolavo 
turėtų tau labiau rūpėt dukra, sūnus 
Kiekvienas teiginys — tarsi iš knygų imas 
ir kaulai, kaulai — ką jie šiandien jaučia 
o ką jie jautė vakar? Ką reiškė jiems likimas 
ką horoskopas, laikraščių papjautas? 
Jei klausia — atsakai: geriausia slėptis 
arba paslėpt ką nors negyvą — kapuose 
baisu bus išsiduot, net jei norėtum rėkti 
gyvybės melą nugalėt, mirties tiesas 
ir tu bijai, ir gera pripažinti 
nes pripažinti to nenori niekas 
klijuoji kaukoles, norėdamas grąžinti 
žudikei ginklą —jai jau užmokėta 
tujai pavydi ryžtingumo, žingsnio 
bet kur auka, kuriai šis tekstas skirtas 
auka tu pats — per silpnas argumentas 
kuo skiriasi mirtis nuo mento? 
tik tuo, kad uniforma skirias? 
mirties nelieka, kai mėsa suyra 

o kaulai — kaulai tik memento

Poetas Sigitas Parulskis

* * *

bet ir muzikoj, galvosenoj — dargi mokslininkai

„Poezijos pavasario” organizatoriai

Postmodernizmas net ir Lietuvoj 
įvairiai apibūdinamas. Ir ne tik dailėj,

taipgi akcentuoja. Gyvybingumas akcentuojamas.

Dailūs išvedžiojimai, bet čia ir vėl 
prancūzai pakiša koją — elegantiškai pasišaipydami.

Tie pastūmėjimai, ateinantys iš begalės 
stočių. Kitataučiai į Lietuvą atvykę stebisi 
gyvu archaišku folkloru — papročiais, kurių 
jie seniai nebeturi.

Ūpingas Saint-Saens Rondo 
smuikui užbaigia Sydney Festivalį. Vandens 
ūpingi sušvytėjimai — uosto tiršti vandenys.

SKRANDININKUI

Dalis „Poezijos pavasario" klausytoju — >š tikro jie taip mažai skiriasi nuo mūsų kasmetinių „Poezijos dienu” 
publikos Čikagoje (į akis krinta jų senyvas amžius). Bet taip ir turi būti — ar jauni žmonės nerašo ir nekalba 
tiems, kuriuos jie nori šokiruoti?

Gal pratrūksiu savo balsu
į nakties neapsakomą būtį 
klausyk paklausyk kaip skanu 
lėkštėj pasiklydus žvaigždutė

Erika Drungytė
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Aldona Veščiūnaitė-Janavičienė Henriko Šalkausko nuotrauka

I
Krūpčiojančios bangos — pagąsdinimai rykliais, 
kartais prasmunkančiais iš okeano. Šie 
povandeninių erdvių gyventojai — tikriausiai 
čia retai bepamatomi.

Praeinant man žuvėdros ir kitokie margaspalviai 
paukščiai praskrenda. 

Jų plasnojimo niekad ne per daug — kaip ir saulės.

Dainius Gintalas Ričardo Šileikos nuotrauka

SUSITAIKYMAS

aš išpjausiu delčią jos pjautuvu 
iš ilgos nakties pranašystės 
saulę ryja gyvatė o mano gerklėj 
stringa smilties akmuo 
aš užpilsiu akis druskos saujomis 
taip išdils atmintis taip išės ' 
gražiausius žodžius neišsprūdusius 
bet kai rytas nuplaus dangaus juodupę 
ką žmonės kalbės ką šnibždėsis 
tik suspėt atsiduoti jų himnams 
žarija tčtVo įsčiose likti ladum žeme lėlium
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Lietuvos kelio gairės
Lietuvos prezidento Valdo Adamkaus 
kalba Santaros-Šviesos konferencijoje

Vilniaus universitete šių metų 
birželio 18 dieną

Mielos bičiulės, mieli bičiu
liai, santarietės ir santariečiai,

Sveikindamas šį „Santaros- 
Šviesos” suvažiavimą, nesijau
čiu ir tikiuosi nebūsiu išklau
sytas vien kaip oficialus asmuo. 
Matau pusę amžiaus pažįsta
mus veidus, prisimenu daugiau 
kaip pusę amžiaus trukusius 
išgyvenimus ir patirtis. Negaliu 
nesidžiaugti, kad mūsų judėji
mas ir šiandien tebėra gyvas, 
reikalingas ir aktualus.

Laikas parodė, kad prieš ke
turiasdešimt ketverius metus 
toli nuo Lietuvos buvusios stu
dentuos iniciatyva gimusi orga
nizacija buvo tvarkoma teisinga 
linkme. Galima ginčytis ir pole
mizuoti su ideologijomis, bet ne 
su istorija Šiandieninė tikrovė 
liudįja, kad intelektualinis 
veiksmas, Vytauto Kavolio api
brėžtas, kaip tautos identiteto 
realizavimas, yra pasiteisinusi 
ir įsitvirtinusi „Santaros” meto
dika.

Džiugu matyti, kad šie tautos 
ir valstybės savieškos akcentai 
jau seniai tapo ne vien tik mūsų 
federacijos veiklos orientyrais. 
Ar ne čia glūdi viena iš prie
žasčių, kad „Santara-Šviesa”, 
skirtingai nuo kai kurių kitų or
ganizacijų, liko reikalinga bei 
veikli ir atkūrus valstybės ne
priklausomybę.

Atstatyta istorinė tiesa, ta
čiau nelengvas Lietuvos vals
tybės kūrimas tęsiasi kiekvieną 
dieną. Federacijos patirtis, libe
rali laikysena ir tolerancija ne 
kartą pravertė ir tikrai dar ne 
kartą pravers šiame darbe.

Šiandien, regis, atkrito Santa
ros kadaise keltas uždavinys 
telktis kovai su komunizmu. Ne 
tokie aktualūs tapo kai kurie 
kiti programiniai organizacijos 
momentai. Bet dabartinė „San
tara-Šviesa” tebėra organizaci
ja, kuriai rūpi valstybės, tautos 
ir žmogaus savijauta čia ir da
bar. Šiame krašte, šiame žemy
ne, šiais, ne pačiais ramiausiais 
istoriniais laikais. Kita vertus, 
mūsų federacijos rūpestis ir 
darbo aplinka niekada nebuvo 
ramybė ar intelektualinis štilis. 
„Santaroje-Šviesoje” gimė ne 
viena visuomeninė programa, 
ne viena kultūrinė provokacija, 
vaisingos požiūrių bei diskusijų 
kovos. Puiku, kad viskas vykda
vo ir tebevyksta tolerancijos ir 
dialogo sąlygomis, suvokiant, 
kad demokratija ir laisvė ne tik 
leidžia, bet ir įpareigoja. Linkė
čiau įsiklausyti į tai mūsų vals
tybės tarnautojams, perimti ir

Seni zantariečiai Raimundas Mieželis, Alma Adamkienė, Valdas Adamkus ir Dalia Mieželienė, linksmai nusitei
kė, laukia Lietuvos prezidentinių rinkimų rezultatų šių metų sausio mėnesi Vilniuje.

Šių metų sausio 9 dienų Vilniuje Valdas Adamkus priima Lietuvos Respu
blikos prezidento priesaikų, įsipareigodamas „dirbti Lietuvos valstybei ir
žmonių naudai”.

pritaikyti tokius darbo princi
pus savo darbuose ir santykiuo
se su žmonėmis.

Tai — ne padejavimas ar mo
ralizavimas. Tai — kvietimas 
toliau bendradarbiauti, turint 
svarbų tikslą — mūsų valstybę.

Gyvenimas koereguoja kiek
vienos organizacijos veiklą, 
ypač organizacijos, turinčios po
litinę nuomonę ir nuostatas. 
Lietuvos nepriklausomybė „de 
facto” iš siekiamo tikslo tapo vi
suomenės tobulėjimo prielaida, 
galimybe atidžiau įsižiūrėti į 
pasaulį ir parodyti pasauliui 
save. Humanistinės moralės 
principai turi tapti pagrindu 
Lietuvos žmonėms bendraujant 
tiek politiniame, tiek korporaty- 
viniame, tiek ir profesinės veik
los lygmenyse. Tikiu, kad „San
tara-Šviesa” ir toliau liks de
mokratijos mokykla ir profesio
nalių konsultantų sambūriu, 
svarbiu ne vienai mūsų gyveni
mo sričiai, ne vienai Lietuvos 
piliečių kartai.

Prieš keletą metų „Santaros- 
Šviesos” suvažiavimus pradėjus 
rengti Lietuvoje, aiškiai įvyko ir

Gedimino Svietojaus nuotrauka 

esminis poslinkis federacijos gy
vavime. Toks svorio centro per
sikėlimas iš Amerikos į Lietuvą 
sietinas ne su pabaiga, o su pra
džia, ne su apibendrinimais ir 
darbų apvainikavimais, o su 
naujomis perspektyvomis.

Galvodamas apie „Santarą- 
Šviesą”, visada prisimenu, kad 
jos pradininkai ir įkūrėjai buvo 
studentai — visuomenės dalis, 
visur greičiausiai ir atviriausiai 
reaguojanti į politinę-visuome- 
ninę neteisybę, dalis, imliausia 
ir atviriausia modernioms vi
suomenės idėjoms. Matydamas 
santariečius — aukštųjų mo
kyklų studentus ir dėstytojus, 
tikiu, kad tos idėjos sklinda ne 
tik Lietuvos sostinėje, bet ir 
Klaipėdoje, Kaune, Šiauliuose. 
Edukacinė mūsų federacijos 
veikla, natūraliai suaktyvėjūsi 
pastaraisiais metais, tolydžio 
plečia idėjų apytakos ir apykai
tos ratą visoje Lietuvoje. Nė 
akimirka neabejoju, kad tos idė
jos, ta veikla šiandieniniam jau
nimui duos ne mažiau, nei davė 
šeštojo dešimtmečio jaunuo
liams išeivijoje.

„Veidu į Lietuvą” — šis šūkis 
prieš kelias dešimtis metų tapo 
federacijos credo okupuotos tė
vynės atžvilgiu. Lietuvoje gyve
nusi ir dirbusi tauta šią nuos
tatą suprato ir į ją atsišaukė. 
„Santara” dabar žymi ne tik or
ganizaciją, bet ir modernią, nuo 
išankstinių nuostatų ir ambi
cijų laisvą žmonių laikyseną 
tautos bei valstybės atžvilgiu. 
Būdamas „Santaros-Šviėsos” 
senbūviu, šiandien kviečiu kur
ti Lietuvos valstybę kaip laisvų 
piliečių santarą. Santarą, pa
grįstą tarpusavio pasitikėjimų, 
tolerancija, bendrais siekiais ir 
lūkesčiais.

Valstybė, atkūrusi nepriklau
somybę, skaičiuoja tik devintuo
sius metus. „Santara-Šviesa”, 
kaip sąlygiškai vyresnė konsul
tantė, gali rimtai padėti ir ku
riant Lietuvos ateities strate
giją, ir ieškant taktinių išeičių 
iš konkrečių komplikuotų visuo
menės raidos situacijų.

Lietuvoje šiandien nelengvai 
diegiami rinkos ekonomuos 
principai, sunkiai vyksta žemės 
ūkio reforma. Šiems darbams 
būtina ne tik nauja patirtis, bet 
ir naujas darbo etosas. Pagaliau
— nauji valstybės ir visuome- ’ 
nės santykiai. Valstybė turi lai
duoti ūkinių procesų skaidru
mą. Kita vertus, ji privalo la
biau pasitikėti žmonėmis, jų 
ūkine išmintimi ir ūkininkavi
mo gebėjimais.

Taigi ūkio gaivinimo proble
mos nėra vien ekonominės. Tai 
ir socialinio, kultūrinio pobū
džio klausimai. Ekonomijos re
formos nėra savitikslės. Jas tu-, 
rime sieti su modernios lietuvių 
tautos, atviros piliečių visuo
menės kūrimo strategija. Ir 
daug konkrečiau — su lietu
viško kaimo, Lietuvos miestelio 
ir miesto likimu.

Mūsų talkos darbas reikalin
gas kurti civilizuotai valstybei. 
Valstybei, pagrįstai piliečių sa
vivalda. Valstybei, kurios insti
tucijomis būtų pasitikima. Tei
singumo, teisėtvarkos ir žmo
gaus teisių saugos laidavimas
— būtinas tokios valstybės pa
matas. Kol kas jis yra renčia
mas be kryptingų ir suderintų 
politikų ir visuomenės pastan
gų-

Tikiuosi, kad tai, ko nepavyks 
įgyvendinti mums, pasieks jau
noji karta. Šiandieniniai abitu
rientai ir studentai — tas po
tencialas, į kurį daugiausia 
slaptų ir atvirų vilčių deda visų 
valstybių vadovai. Po dešimties 
metų į visuomeninį gyvenimą 
ateis žmonės, užaugę, subrendę 
ir išsilavinę jau atkurtoje,’ lais
voje Lietuvoje. Būtina stengtis, 
kad mūsų jaunimas Lietuvoje 
galėtų įgyti kokybišką, Vakarų 
standartus atitinkantį išsilavi
nimą. Į švietimo reformą žvel
giu kaip į modernios lietuvių vi
suomenės savikūros būdą. 
Kryptingą švietimo kaitą laikau 
vienu iš prioritetinių savo pa
ties ir valstybės rūpesčiu.

Regiu Lietuvą — dinamišką, 
kūrybingą ir atvirą jos visuome
nę — kaip solidarią Europos bei 
pasaulio tautų bendrijos narę. 
Atsakingą ir patikimą sudėtin
go dabarties pasaulio kaitos da
lyvę. Beje, tarptautinis lietuvių 
tautos solidarumas buvo keltas 
„Santaros-Šviesos” ir jos ideolo
go Vytauto Kavolio, kaip itin 
svarbi, nuosekliai puoselėtina 
vertybė. Lietuvos paskirtis — 
stiprinti ir diegti moralios poli
tikos bei žmogiško pasitikėjimo 
principus prieštaringų dabar
ties tarptautinių santykių plot
mėje.

Tokį matau būsimą Lietuvos 
kelią. Jūsų, įvairių kartų, po
žiūrių ir patirčių santariečių, ti
kiuosi, nereikia dar kartą kvies
ti šiuo keliu eiti kartu. Tai da
rote jau penktą dešimtį metų 
savo kūrybiniu darbu, derinda
mi individualizmą su visuome
niškumu, patriotizmą su visuo
tinumu, tradiciją su modernu
mu. Dėkoju jums už tai. Linkiu 
tolesnio prasmingo buvimo kar
tu, tolesnės prasmingos veiklos 
tėvynės Lietuvos labui.

Poetas ir vertėjas Antanas A. Jonynas buvo vie
nas iš šiemetinio „Poezijos pavasario” organizato
rių. Čia spausdiname jo verstus „Poezijos pavasa
rio” šventėje dalyvavusio Vokietijos poeto Friedrich 
G. Pfaff „Lietuva ’98” fragmentus.

Vaizdeliai iš 
Poezijos pavasario

(Atkelta iš 2 psl.)

kiai varžoma, atribojama nuo 
lietuviškos kultūros.

* * ♦

Daugelyje „Poezijos pavasa
rio” renginių savo eilėraščius iš 
knygos Metūgės skaičiusi Bi
rutė Pūkelevičiūtė susilaukė di
delio klausytojų dėmesio ir gau
sių katučių. Birutė Pūkelevi
čiūtė sakė, kad 1952 metais To
ronte išleista ši knyga nebuvo 
palankiai sutikta, o ta pati, per
nai Vilniuje „Baltų lankų” lei
dyklos išleista knyga čia, Lietu
voje, tapo viena iš labiausiai 
perkamiausių. „Tai antrasis 
mano Metūgių gimimas”, — pa
sidžiaugė Birutė Pūkelevičiūtė.

„Santaros-Šviesos 
konferencija

Vilniaus universitete birželio 
18 dieną prasidėjo „Santaros- 
Šviesos” konferencija. Be Lietu
voje gyvenančių santariečių — 
kultūrininkų, mokslininkų, po
litologų, joje dalyvauja Vytauto 
Kavolio žmona Rita Kavolienė, 
Vytautas Vepštas, Kazys Alme
nas, Aleksandras Štromas, Liū
tas Mockūnas, Kęstutis Keblys 
ir kiti išeivijos atstovai

Savo kalba konferencijos 
svarstymus pradėjo vienas iš 
„Santaros-Šviesos” sambūrio 
pradininkų ir vadovų, dabar 
Lietuvos Respublikos preziden
tas Valdas Adamkus.

Pirmąją konferencijos dieną 
buvo aptariami Lietuvos politi
niai aspektai. „Kaip sekasi eu- 
ropinti tėvynę?” — tokią temą 
nagrinėjo Egidijus Vareikis. 
Aleksandras Štromas kalbėjo 
apie valdžių padalinimą ir san- 
tykius tarp įvairių valdžios ša
kų Lietuvos konstitucinėje tei
sėje bei praktikoje. Dariaus 
Kuolio pranešimo tema — „Lie
tuvos politinis teatras: scenari
jai ir režisūros stiliai”. Saulias 
Žukas savo pranešimą pavadino 
„Telekomo iššūkis Lietuvai”.

Atviros Lietuvos fondo vadovė 
Irena Veisaitė įteikė Vytauto 
Kavolio premijas už sėkmingą 
daktaro darbą humanitarinių ir 
socialinių mokslų srityse Rimai 
Praspaliauskienei ir Daliui Jo
nui.

Kitas tris dienas „Santaros- 
Šviesos” konferencija vyks 
Anykščių poilsio namuose „Šile
lis”. Darbotvarkėje — praneši

Jauna poetė Erika Drungytė bando patraukti šio rašinio autoriaus Algi
manto Antano Naujokaičio pypkės dūmą.

Ričardo Šileikos nuotrauka

* * *
Jau kelinti metai į „Poezijos 

pavasarį” atvyksta ne tik geras 
būrys išeivijos poetų, bet ir sve
čių iš užsienio šalių — šį kartą 
net iš dešimties. Maloniai nus

mai ir diskusijos „Lietuvos kul
tūra: tradicijos patikimumas ir 
raidos projekcijos”, „Lietuvos 
meno keliai”, „Mokslo Lietuva”.

Platesnis „Santaros-Šviesos” 
konferencijos aprašymas Drau
go kultūriniam priedui bus pa
teiktas vėliau.

Londone — Baltijos 
šalių dailė

Londone atidaryta Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos šiuolaikinės 
dailės paroda „Spalvos ir raštai” 
(„Colors and Pattems”). Balan
džio 22 dieną buvo surengtas 
oficialusis šios parodos lietu
viškojo skyriaus pristatymas. 
Trys atidarymo vakarai, daly
vaujant Baltijos šalių ambasa
doriams, skirti sudominti di
desnį publikos ratą bei suteikti 
parodai didesnį prestižą.

Trijų Baltijos valstybių dailė 
eksponuojama priestižinėje cen
trinio Londono galerijoje „Stairs 
and Co”. Šios galerijos speciali
zacija: 18-ojo amžiaus angliški 
baldai bei meno kūriniai, todėl 
atrinktieji šiuolaikinės dailės 
darbai buvo derinami prie mu
ziejinio, antikvarinio inteijero.

Lietuvos dailininkų darbus 
galerijos „Stairs and Co” direk
torius Michael Pick išsirinko iš 
didžiulio Vilniaus dailės akade
mijos galerijos pasiūlyto preten
dentų rato. Kaip Eltai papasa
kojo Akademijos” galerijos va
dovė dailėtyrininkė Ramutė 
Rachlevičiūtė, Londone ekspo
nuojami „magiškojo realizmo” 
atstovų — Algio Griškevičiaus 
ir Jūratės Mykolaitytės tapybos

Friedrich G. Pfaff
LIETUVA ’96

* * *

Žvejo duktė 
mezga man tinklą 
iš žolės ir nakties 
žvejo duktė 
iš ryto man tinklą 
ant kranto paties 
žvejo duktė 
ant kranto šoko ir juokės 
žvejo duktė 
anksti iš ryto 
mano širdį kvietė žvejoti

* * *

Baltiški ežerai 
jie yra mylinčių akys 
akys tylaus laukimo 
juos gaubia ramūs miškai 
juose rauda žuvys 
ir žvejų tinkluose 
sumirgėjusi miršta žvaigždė

tebino Vokietijos poeto Fried
rich G. Paff paskaitytas ciklas 
„Lietuva ’96”. Vokiečių poeto 
eilėse dvelkia, nuoširdžios sim
patijos Lietuvai, jos gamtai, pa
pročiams, istorinei praeičiai.

(AAN.)

. darbai, spalvingos, skambios 
Jono Čeponio drobės. Yra kūri
nių, sukurtų anglų taip mėgsta
ma akvarelės technika: tai Lon
done gyvenančios Aušros Sadei- 
kaitės peizažai ir vilnietės Iza
belės Bindler-Danilovos jūros 
vaizdai. Parodoje taip pat ek
sponuojami B rutės Stančikai- 
tės ir Gerardo Šlektavičiaus 
grafikos kūriniai, Algirdo Do
vydėno „peizažiniai” vitražai, 
Minos Levitan-Babenskienės 
gobelenai, Jovitos Laurušaitės- 
Navakienės keraminės vazos 
bei Birutės Stulgaitės, Vaidilu
tės Vidugirytės ir Jono Balčiūno 
juvelyrika.

Baltijos šalių dailės paroda 
„Spalvos ir raštai” Londone tę
sėsi iki šių metų liepos 31 die
nos. Besidomintieji Lietuvos 
kultūra ir gamta galerijoje ga
lės įsigyti lietuvių dailininkų 
katalogų, Vilniaus dailės akade
mijos ir- R. Paknio leidyklų 
knygų.

Organizuojant šią parodą, 
daug prisidėjo Lietuvos amba
sada Londone ir Lietuvos užsie
nio reikalų ministerija, o išlai
das padengė Baltijos meno fes
tivalis.

„TIKĖJIMO IR ŠVIESOS” 
NARIAI 

MARIJAMPOLĖJE

Gegužės 2 d. Marijampolėje 
lankėsi Kauno „Tikėjimo ir 
šviesos” bendruomenės nariai. 
Ši bendruomenė, globojanti 
sutrikusio intelekto žmones, 
atvyko į Marijampolę pakvies
ta gyd. Rūtos Zailskaitės.
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