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POETAS IR TĖVYNĖ
JUSTINAS MARCINKEVIČIUS

Adomo Mickevičiaus 200-ųjų gimimo metinių paminėjimo 
vakaras įvyko Vilniuje, Lietuvos Operos ir Baleto teatre, 
gruodžio 17 d. Pagrindinę kalbą pasakė poetas Justinas Mar
cinkevičius, kuris yra Adomo Mickevičiaus 200-ųjų gimimo 
metinių paminėjimo Valstybinės komisijos pirmininkas.

1832 m. liepos 17 d.,
Strasbūro merijoje išduodant 
pasą tolimesnei kelionei 
Prancūzijoje, Adomas Micke
vičius taip aprašytas: „Ūgis 1 
m 69 cm, plaukai ir antakiai 
juodi, kakta uždengta, akys — 
pilkai melsvos, nosis — vidu
tiniška, lūpos — idem (t.y. 
taip pat vidutiniškos — J.M.), 
barzda — juoda, smakras — 
apskritas, veidas — ovalus, 
oda — sveika, ypatingų ženk
lų jokių”. Vargu, ar iš šito 
aprašymo poetą būtų atpažinę 
net patys artimiausi jo drau
gai.

Pasienio tarnybos valdinin
kas jokių ypatingų ženklų 
nepamatė, nes jie, tie ženklai, 
gulėjo Mickevičiaus kelionės 
krepšyje. Tai buvo du poezijos 
tomeliai, išspausdinti Vilniuje 
prieš dešimt metų: tremtyje 
parašyta Sonetų knyga, iš
leista Maskvoje 1826 m., ir is
torinė sakmė Konradas Valen
rodas, pasirodžiusi 1828 m. 
Peterburge. Gal tarp jo knygų 
ir popierių, šalia poemos Gra

sina, buvo ir tragedijos apie 
Barborą Radvilaitę planas ar 
koks projektas, apie kurį buvo 
kalbėjęs savo bičiuliams dar 
Maskvoje. Poetas vežėsi ir tik 

„ką Drezdene parašytą, dar 
kąrštą, Vėlinių III dalies 
rankraštį — įspūdingą dva
sinės ir politinės jėgos kūrinį, 
kurio paantraštėje trumpai ir 
aiškiai nurodoma istorinio bei 
dvasinio veiksmo vieta: „Lie
tuva”. Tai ir buvo tie „ypa
tingi ženklai”, iš kurių pasau
lis štai jau daugiau nei pusan
tro šimto metų atpažįsta Ado
mą Mickevičių — skaito, ty
rinėja, vertina jo kūrybą, do
misi jo gyvenimu, moksline, 
politine ir religine veikla.

Poeto „ypatingi ženklai” yra 
jo kūryba, kurioje savo pėd
sakus įvairiausiais būdais 
įspaudžia tikrovė, laikas ir 
įvykiai, emocinė ir dvasinė 
patirtis, socialinis ir politinis 
klimatas.

Adomas Mickevičius gimė 
Naugarduke (ar Zaosėje) 1798

Adomo Mickevičiaus 200 gimimo metinių paminėjimo valstybinės 
komisijos pirm. poetas Justinas Marcinkevičius savo atidaro* 
majame žodyje pabrėžė didžiojo klasiko kūrybos aktualumą mūsų 
dienų žmogui, neretai užmirštančiam savo tėvynę. Paminėjimas 
įvyko Vilniaus Nacionaliniame Operos ir Baleto teatre gruodžio 
17 d. Nuotr. Eltos

m. Kūčių vakarą — todėl ir 
Adomo vardą gavo. Buvo pra- 
slinkę vos treji metai nuo pa
skutinio Lenkijos-Lietuvos 
valstybės padalinimo. Didžioji 
politinė žaizda smalkiai krau
javo. Tiesą sakant, ji niekada 
neužsitraukė. Ir Mickevičių 
šeimą, ir visą Naugarduką 
gaubė senosios Lietuvos vals
tybės aureolė. Busimasis poe
tas suposi istorinių legendų, 
padavimų, sakmių ir prisimi
nimų lopšyje, jo laisvės Viltys 
ir jo talentas anksti aptiko ro- 
mantizuotos ir herojizuotos 
praeities klodus ir juose įsi
šaknijo. Tam tikrą Lietuvos 
istorijos „užkratą” galėjo gau
ti, dar tebesimokydamas' Nau
garduko Tėvų Dominikonų Še
šiametėje mokykloje — čia jo 
istorijos žinios bųdavo verti
namos „labai gerai”. Tarp kit
ko, 1812 m. mokykloje buvo 
suvaidinta populiari to meto 
dramaturgo Aloyzo Pelinskio 
targedija Barbora Radvilaitė: 
Keturiolikmetis Adomas su
kūrė joje pagrindinį —i Barbd- 
ros — vaidmenį. ' ,

Už Mickevičiaus talentą tu
rėtume dėkoti ir Vilniaus uni
versitetui, kur jaunas poetas 
gilėjo ir brendo, kur lankė 
garsių profesorių Leono Bo- 
rovskio, Gotfrydo Grodeko, 
Joachimo Lelevelio paskaitas 
ir seminarus. 1816 m. lite
ratūros ir laisvųjų menų fa
kultete susitiko viename kur
se su Simonu Daukantu. Abu 
juos apšvietė patekanti ro
mantizmo žvaigždė, abu idea
lizavo Lietuvos istoriją, sė
mėsi įkvėpimo ir medžiagos 
kūrybai, nors krašto ateitį, be 
abejonės, abu įsivaizdavo skir
tingai: istorikas puoselėjo sa
varankiškos valstybės viltis, 
poetas regėjo Lietuvą, uniji
niais ryšiais susietą su Lenki
ja.

Dar sykį pažvelgę į Adomo 
Mickevičiaus „ypatinguosius 
ženklus”, t.y. į jo poetinę kū
rybą, pamatysime ir unikalią 
jos savybę, dvasinę suvastį: 
visa ji (arba beveik visa),

Šalčininkų savivaldybės aikštėje gruodžio 19 d. atidengtas paminklas poetui Adomui Mickevičiui jo 
gimimo 200-ųjų metinių proga. Nuotr. Eltos.

pradedant apysakaite Živile, 
paskelbta Vilniaus savait
raštyje Tagodnik Wilenski 
1819 m., ir baigiant didžiąja 
epopėja Ponas Tadas, išleista 
Paryžiuje 1834 m. — visa ji 
yta iš čia: iš senosios istori
nės Lietuvos. Poetui gyvos, 
aktualios, skausmingos, tė
vyninės Lietuvos.

Su šia žeme jo santykį 
galbūt geriausiai ir išreikštų 

' žodis „tėvyniškumas”: tai 
meilė, prisirišimas, ilgėjima
sis, idealizavimas... Šios ir į 
jas panašios dvasinės būsenos 
ypač sustiprėja nelaisvėje, 
tremtyje, emigracijoje, nuto
lus ir negalint sugrįžti. Tada 
ypatingą vertę įgauna prisi
minimai, gamtos ir buities de
talės, įvairios relikvijos, vie
tos ir įvykiai, kaip nors susiję 
su tuo, kas atimta, nutolinta, 
pavergta, nepasiekiama, už
drausta ar sunaikinta. Tai na
tūralu, o poetui, sakytume, 
netgi privalu. Juo labiau ro
mantiniam poetui, kurio poe
zija kyla iš praradimo, meilės 
ir ilgesio. Galima regėti Mic
kevičių, pakylanį nutolusioje 
istorinėje Lietuvoje (poemos 
Gražina ir Konradas Valenro
das) -— ir nusileidžiantį ne
nutolstančioje savo vaikys
tės bei jaunystės žemėje (poe
mos Vėlinės, Ponas Tadas).

Poetinis skrydis aprėpia ir 
tartum apkabina žodžiu visą 
Lietuvos Didžiosios Kuni
gaikštystės buvimą istorijoje. 
Šią erdvę gimtosiose Naugar
duko apylinkėse poetas pripil
do paslaptingų ženklų, keistų 
reiškinių, mėnesienoje iš eže
ro išnyrančių mergelių, svite- 
ziečių, vidurnaktį iš kapų 
pakylančių numirėlių — ap
gautų, suvedžiotų, klastingai 
nužudytų, atpildo ir teisingu
mo ieškančių. Gimstantis ro
mantizmas tarsi ištrynė ribą 
tarp šio ir ano pasaulio, 
Vėlinių naktį nuošalioje kop
lyčioje susirinkę kaimiečiai 
bendrauja su mirusiaisiais, jų 
pamokymus ir ištarmes su
prasdami kaip aukščiausią so
cialinį, moralinį teismą ir 
nuosprendį. Tokia yra Micke
vičiaus Vėlinių prasmė.

Česlovas Milošas (Czeslaw 
Milosz) poeto sumanymą pa
naudoti Vėlinių apeigas sce
niškai pavadino „absoliučiai 
genialiu”. O svarbiausia — 
poezija iš klasicizmo salonų 
išėjo prie žmonių. Tai buvo 
demokratinis žingsnis, kurį 
jis žengė poetinės kalbos pa
galba, ieškodamas supratimo 
ir atsiliepimo. Deklaruodamas

tėvynę, poetas deklaravo de
mokratizmą. Tokia buvo pir
mųjų dviejų Adomo Micke
vičiaus poezijos tomelių, iš
ėjusių Vilniuje, ideologija. 
„Liokajai ir kambarinės pirko 
visų daugiausia”, — džiaugėsi 
poetas.

Į metafizinį dviejų pasaulių 
bendravimo ir bendrumo prin
cipą poetas įnešė, įrašė tė
vynės ir laisvės vietovės, jų 
tapatumo — t.y. dieviškosios 
pasaulio tvarkos — dėsnį, iš
reikšdamas jį savotiška tre- 
jybe: tėvynė — žmogus — 
žmonija. Nesunku pastebėti, 
kad poeto dvasinių ir pilieti
nių vertybių sistemoje į pirmą 
vietą iškyla tėvynė: už ją ko
voja, jos laisvei aukodamiesi, 
Gražina ir Konradas Valenro
das, Vėlinių ir Pono Tado he
rojai. Šioje vietoje aš norėčiau 
pabrėžti Mickevičiaus kūry
bos aktualumą mūsų dienų 
lietuviui, nes jau grėsmingai 
daugėja žmonių, užmiršusių 
arba užmirštančių, kad turi 
tėvynę.

Poetas niekada neužmiršo, 
kad ją turi. Nors ir iš
draskytą, ir pavergtą, tačiau 
turi. Net ir tolimajame Kry
me, suklusęs tyloje, nori iš
girsti ją šaukiančią. Iš tikrųjų 
ji ir šaukė poetą. Visą gyve
nimą šaukė herojiška praeiti
mi, ugdė ir skatino jo poetinę 
vaizduotę padavimais ir le
gendomis, papročiais ir prie
tarais, spalvingomis buities 
detalėmis, neužgesinamais 
laisvės siekiais. Kalneliais, 
kloniais, miškais, ežerais ir 
pievomis šaukė; Nemunu ir 
Nerimi, pirmąja meile, Vil
niumi, Naugarduku ir Kau
nu. Šaukė visu tuo, ką vaikas 
būdamas pirmą kartą pamatė, 
išgirdo, ką paauglystės metais 
patyrė ir įsidėmėjo, ką jau
nystėje pamilo. Paskui visa 
tai lig paskutinio atodūsio va
dino Lietuva, kalbėjo ir rašė 
apie ją, kaip apie tėvynę.

Emigracijoje įsitraukęs į po
litinę veiklą, kalbėjo apie savo 
ypatingą tėvynę — Lietuvą ir 
bendrą tėvynę — Lenkiją. Ta
čiau visa, į ką poetas panardi
na savo plunksną, vyksta čia, 
istorinėje Lietuvoje. Čia yra 
ta erdvė ir laikas, kur žmogus 
deklaruoja savo gyvenimo ir 
tėvynės likimo vienovę, čia 
žmogus kuria tėvynę, o tėvynė 
— žmogų. „Visos tautos kan
čias aš iškentėt turiu”, — 
skausmingai improvizuoja 
poetas bazilijonų vienuolyno' 
celėje Vilniuje. Tarsi malda ar

litanija pradeda jis reikš
mingiausią savo, o gal ir visos 
lenkų literatūros — kūrinį 
Poną Tadą, atmintinai ir mei
le trokšdamas susigrąžinti pa
grindinį savo įkvėpimo šaltinį 
— tėvynę, pasiekti ją poetiniu 
žodžiu, atsigaivinti jos vers
mėje.

Tai buvo, galima sakyti, 
nenumalšinamas egzistenci
nis viso gyvenimo troškulys. 
1855 m. rugsėjo mėnesį (likus 
vos porai mėnesių iki mirties) 
Paryžiaus arsenale jį aplan
kiusiems guodėsi: „Aš no
rėčiau pasiekti savo lietu
viškus miškus, ten norėčiau 
būti vienas, nieko nematyti, 
gink Dieve, jokio laikraščio 
neskaityti, ir tik su ponu Die
vu, paukšteliais ir medžiais 
kalbėtis”.

Poetas iš tikrųjų turėjo galią 
kalbėtis ir su ponu Dievu, ir 
su medžiais ar paukščiais, nes 
iš Lietuvos, pats to nejausda
mas, buvo „pasisėmęs” tada 
dar labai gyvą panteistinę pa
saulėjautą, savotišką, su 
krikščionybe sumišusią, gam- 
tameldystę, neišdraskytą žmo
gaus ir gamtos bendrumą. Iš 
čia, iš Lietuvos, jam buvo vi
sai nesunku žengti į anapu
sinį vėlių ir dvasių pasaulį, 
regėti ir girdėti jas. Galima 
sakyti Mickevičių buvus pari
bio žmogumi — toks žmogus 
yra tolerantiškesnis, jo dvasia 
judresnė, paslankesnė, kūry
biškesnė, iš ją supančios tik
rovės pagaunanti ir gaunanti 
daugiau impulsų. Mickevi
čiuje telpa, sugyvena len
kiškumas ir lietuviškumas — 
jie nenaikina vienas kito, jie 
drauge kuria pasaulį.

Didelio poeto užtenka vi
siems: būtent, priklausomybė 
visiems ir daro jį dideliu: 
„Myliu visus, visus! Ir žmo
nes, ir tautas // visas jau bu
vusias ir būsimas tautas” — 
tai iš Vėlinių Didžiosios im
provizacijos. t Be abejonės, 
šitokiu savo dvasios erdvumu 
Mickevičius aktualus ir mūsų 
laikams.

Poetas sukūrė ir užsiaugino 
savyje žemę, kuri jau nepalei
do jo. Sekė jį tremtyje, lydėjo 
vingiuotais emigracijos ke
liais, sunkiu rūpes'čiu užgu
lusi krūtinę, budino nenumal
domą ilgesį. „Šaukiuos lietu
viškų kraštovaizdžių,” — iš 
Lozanos rašė Ig. Domeikai. 
Paryžiuje, išsinuomojęs na
melį, prie durų pasodino šer
mukšnį, kad šis, poeto žo
džiais, primintų jam Lietuvą.

O, pradėjęs rūpintis prancūzų 
pilietybe, laiške broliui guo
dėsi: „... man kažkaip gaila 
nustoti buvus lietuviu”. Dėl 
politinių intrigų pilietybės ne
gavo, taip ir numirė senosios 
Lietuvos piliečiu — tos Lietu
vos, kurios žemėlapyje jau ne
buvo.

Bet ji liko poeto knygose — 
čia jinai didelė, su kiekvienu 
vertimu į kitas kalbas ji tarsi 
vis auga. Galima tarti Micke
vičių sukūrus patriotizmo ir 
tėvynės meilės pavyzdžius, 
kuriais žavėjosi lietuvių tauti
nis atgimimas 19 a. antroje 
pusėje. „Iš praeities tavo 
sūnūs te stiprybę semia”, — 
giedojo Vincas Kudirka. Iš tos 
pačios romantizuotos praei
ties, iš kurios medžiagos ir 
įkvėpimo Sėmėsi ir Ad.omas 
Mickevičius. Tai unikalus at
vejis, kai kita kalba rašęs poe- 

, tas taip aktyviai dalyvavo 
mūsų tautinas sąmonės kū
ryboje. Tautinio atgimimo 
karštuoliai buvo net jo pavar
dę sulietuvinę — vadino Mic
kumi.

Patriotinės atsparos ir tau
tinės gynybos darbą Micke
vičius dirbo ir sovietinės oku
pacijos metais. Pakartotinai 
verčiama ir leidžiama jo kū
ryba plito didžiuliais tiražais. 
Nežinau, ar Europoje, į kurią 
veržiamės, kas patikėtų, kad 
stambus Mickevičiaus poe
tinės kūrybos visumos tomas 
(1987) buvo išleistas 90,000 
egzempliorių tiražu ir bema
tant išpirktas — fantastika! 
Populiarūs buvo poeto kūry
bos vakarai, jo poezijos plokš
telės. Adomas Mickevičius 
tais laikais stovėjo šalia mūsų 
tautinio atgimimo dainiaus 
Maironio. Lietuva buvo pilna 
jo dvasios, vargu, ar kur kitur 
Mickevičius buvo toks popu
liarus ir toks savas, kaip Lie
tuvoje.

Tai ir suprantama. Pasau
linės literatūros panteone yra 
tik vienas didelis kūrinys, 
prasidedantis žodžiu „Lietu
va” — tai Ponas Tadas. Skai
tant jo pirmąją eilutę „Litwo! 
Ojczyzno moja”, — atmintyje 
suskamba mūsų valstybės 
himno — Y- Kudirkos Tautiš
kos giesmės invokacija: „Lie

! LIOVVAJ V r** * «LIETUVA
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Naujas Lietuvos pašto ženklas, skirtas poeto Adomo Mickevičiaus 
200-osioms gimimo metinėms paminėti. Nuotr. Eltos.

tuva, tėvyne mūsų”. Galė
tumėm manyti, kad istorija if 
likimas, tarsi atsidėkodamaš 
Adomui Mickevičiui už daly!- 
vavimą mūsų dvasios kū- 
ryboje, Kudirkos ranka inte;- 
gravo lietuviškai Pono Tadtt 
pirmosios eilutės dalį į Taur 
tišką giesmę.

Taigi, nė vienam poetui 
šitaip nebuvo atlyginta, kaip 
Adomui Mickevičiui. Ir vis 
bus atlyginama, kol bus gyva 
jo meilės ir ilgesio žemė — 
Lietuva, kol bus giedamas jos 
himnas.

Didžioji Adomo Mickevi
čiaus meilė Marilė, atsisvei
kindama rašė jam kadaise į 
Kauną: „Būk didis!” Poetas 
įvykdė šį savo mylimosios 
priesaką.

PAMINKLAS ADOMUI 
MICKEVIČIUI

Šalčininkų savivaldybės 
aikštėje atidengiamas pamink
las poetui Adomui Mickevi
čiui, kurio gimimo 200-osios 
metinės minimos šiemet. Iš
kilminga atidengimo ceremo
nija įvyko šeštadienį, gruodžio 
18 d.

Iškilmėse dalyvavo Lietuvos 
Respublikos pirmininkas Vy
tautas Landsbergis, svečių iš 
Lenkijos. Po oficialios dalies 
Šalčininkų kultūros namuose 
buvo susitikimas prie Kalėdų 
stalo. Aktorė Virginįja Ko- 
chanskytė lietuvių ir lenkų 
kalba skaitė A. Mickevičiaus 
eiles.

A. Mickevičiaus paminklo 
autorius — skulptorius Bro
nius Vyšniauskas, aikštės ar
chitektas — Rimvydas Vyš
niauskas.

Paminklo statyba kainavo 
140,000 litų. 60,000 litų iš re
zervo fondo skyrė Lietuvos vy
riausybė, po 5,000 dolerių 
pervedė Lenkijos Respublikos 
Seimo pirmininkas Maciej 
Plažinski ir Lenkijos pamink
losaugos taryba, 18,000 litų 
paaukojo Šalčininkų gyvento
jai ir organizacijos.

Aikštės rekonstrukcija, ku
rią atlieka statybos firma 
„Nalšia”. Šalčininkų savival
dybei kainuos daugiau kaip 
400,000 litų.
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„San taros-Šviesos” suvažia vimą 
prisim enan t

RŪTA BIRŠTONAITĖ

Ankstyvą rugsėjo rytą Le- 
monte V. Vepštas tradiciškai 
įkalė lėnteles su rodyklėmis į 
Pasaulio Lietuvių centrą. Čia 
rugsėjo 10-13 d. vyko 45-asis 
„Santaros-Šviesos” suvažiavi
mas. Susirinkimo vietos pava
dinimą — „Lietuvių centras” 
— pusiau rimtai galima su
prasti kaip vos ne mitinį. 
Prieš akis iškyla pasaulio, iš 
kurio centro į visas puses 
sklinda lietuviškumas, įvaiz
dis. Tačiau šiemet į suvažia
vimą , susirinkusiems, atrodo, 
rūpėjo permąstyti ir sugriauti 
ne vieną mitą. Turiu galvoje 
istorijos mitologizavimą, kul
tūros asmenybių vertimą mi
tiniais herojais, galų gale lie
tuviškumo mitą etc. Tam tikra 
alternatyva tokiam galvojimui 
būtų galima laikyti Leono Sa
baliūno klausimą, kurį jis 
iškėlė, atidarydamas suvažia
vimą — kokia yra išeiviš- 
kosios tapatybės sandara? Ko 
gero, pagrindinė šįo rugsėjo 
„Santaros-Šviesos” pastanga 
ir buvo noras apmąstyti save, 
suvokti savo tapatumą. Gal
būt dėl to surengta tiek daug 
įvairių diskusijų. Juk tik susi
pažindami, kalbėdamiesi su 
kitais, matydami skirtumus, 
galime geriau pažinti patys 
save. Atidarydamas suvažiavi
mą, L. Sabaliūnas kalbėjo:

„Mūsų vėl laukia trys darbo 
dienos ir trys įvairios paskir
ties naktys. Kaip visada, pa
šnekesiai kultūros, mokslų ir 
visuomenės klausimais. Kaip 
vis^a^gėrėj imąsis menų va-

Tik gal, daugiau nei kitados, 
mes šįsyk gilinsimės į mūsų 
kintančios savasties aiškini
musi. Stengsimės suvokti savo 
besivystančios dvilypės ištiki- 
myttfiB pobūdį, dilemas, o gal 
net'ir tragizmą.

IŠ vienos pusės, juk dar 
branginame savo lietuviško
sios esmės ištakas. Rūpina
mės, kaip tą etninį paveldą 
savo kasdienoj išlaikyti, plė
toti, prasminti, moderninti ir 
perduoti savo vaikams ar vai
kų vaikams.

Giedrius Subačius.

Leonas Sabaliūnas taria atida
rymo žodį Santaros-Šviesos su
važiavime rugsėjo 10-13 d. Pa
saulio lietuviu centre.

Bet, antra vertus, jau ima
me branginti ir savo amerikie
tiškosios esmės bruožus. Pra
dedame įsisavinti ir tai, ką 
randame čia — mūsų Ameri
koj (ar Kanadoj, ar Argenti
noj). Ne kitų žmonių Ameri
koj, o mūšų Amerikoj.

Dar sava viena, bet jau sava 
ir kita. Dvilypėje ištikimybėje 
glūdinti viltis savyje Lietuvą 
išsaugoti ir Ameriką laimėti 
masina žmogiškosios didybės 
galimybę. Bet pavojus Lietuvą 
visai prarasti, o Amerikos ga
lutinai neįsisavinti yra tokioje 
ištikimybėje tykojanti tragiš
ka išvietinto žmogaus padėtis. 
Gera tiems išeiviams, kurie 
tėvynėn gali tikrai sugrįžti. Ir 
gera tiems ateiviams, kurie 
naųjojon žemėn visiškai įau
ga. Didysis bandymas tačiau 
laukia tų, kurie ryžtasi savyje 
talpinti ir derinti abeja — kas 
gauta iš prigimties ir kas gau
ta iš aplinkos. Atomazgos po
būdis neišvengiamybių neturi. 
Jis didele dalimi priklausys 
nuo mūsų pačių. Tad aiškinki- 
mės, kalbėkim — šiandien, ryt 
ir poryt — apie mūsų sąmo
nėje įsirėžusias traumas, apie 
išeiviškojo identiteto sandarą, 
savo ideologines dilemas ir 
apie tuos rūpesčius, šu kuriais 
susiduria mūsų jaunesnioji 
karta”.

Tautinių mitų 
demaskavimas

Pirmasis pranešimas, nors 
ir skirtas visų pirma lite
ratūros karinio analizei, tuoj 
pat įtraukė auditorįją į lietu
vių tautos mitų bei kompleksų 
demaskavimo akciją. Aušra 
Veličkaitė kalbėjo apie Kosto 
Ostrausko dramą „Stasiukas”. 
Ši drama, anot Aušros, nuvai
nikuoja didingąją istoriją. Vie
toj jos skaitytojui pasiūlomas 
kitoks, ne toks „gražus” istori
jos variantas. Tačiau gėdingi 
įvykiai, silpni valdovai taip 

praei- 
i links

tama ją nutylėti ar bent jau 
pagražinti. Kita vertus, toks 
santykis su istorija gali pa
aiškinti ne vieną šiandieninio 
Lietuvos viešojo gyvenimo fak
tą. Prezidento rinkimų eufori
ja, inauguracijos iškilmės, 
troškimas įstoti į NATO — ar 
tai nerodo noro „pasipūsti” ir 
„pasigražinti”? Taigi klausyto
jai ne tik išgirdo „Stasiuko” in
terpretaciją, bet ir buvo pri
versti susimąstyti apie lietu
viškąjį Napoleono kompleksą.

Tautinius mitus — tik kiek 
kitu aspektu — aptarė ir Al
mantas Samalavičius. Jis pa
siūlė 50 sovietų okupacijos 
metų vadinti kolonizacijos lai
kotarpiu. Kaip tik tada labiau
siai reikėjo ir intensyviausiai 
buvo kuriami mitai apie pra
eitį (pvz., apie didžiuosius ku
nigaikščius). Jie tapo savotiš
ka atsvara sąmonės koloniali- 
zavimui. O išsilaisvinus, ji yra 
neveiksminga. A. Samalavi
čius skundėsi, kad Lietuvoje 
beveik nemėginama aprašyti 
priklausomybės patirties. Ga
lėtume paspėlioti, kodėl tarsi 
vengiama sąžiningai atkurti 
atmintį. Galbūt patys kultū
ros tyrinėtojai yra paveikti 
kolonizacijos, todėl nenori (ar 
tiesiog negali) taip elgtis?

Na, o į mūsų dabartį prane
šėjas ragino žiūrėti per šiuo 
metu madingos pokolonializ- 
mo teorijos prizmę. Ji galėtų 
padėti suvokti kažką reikš
mingą apie mus pačius. Pa
vyzdžiui, visai tikėtina, jog iš 
sovietinės kolonijos Lietuva 
tampa Trečiojo pasaulio dali
mi. Todėl prireikia nuolat tei
sintis bei įrodinėti esant Va
karais. Žodžiu, keičiasi tik im
perijos formos...

Tiems, kas vis dėlto ryžtųsi 
tyrinėti kolonializuotą sąmo
nę, vertėtų atkreipti dėmesį į 
provokuojančius Liūto Mockū- 
no klausimus, užduotus per 
diskusiją: kas labiau formavo 
tapatybes sovietmečiu — 
„Metmenų” žurnalai, J. Ke- 
ruaco „Kelyje”, R. Kalanta ar 
„The Beatles”? A. Samalavi
čius prisipažino, kad jam pa
čiam didžiausią įtaką pir
miausiai darė roko muzika. 
Buvo aptarti ir kiti priklauso
mybės laikotarpio fenomenai. 
Pavyzdžiui, tuo metu stipri

Pokalbio „ Lietuvybė mano kasdienybėje IP dalyviai. Iš kairės: Vainis Aleksa, Imsrė Sabaliūnaitė, 
Paulius Slavėnas, Vytautas Adomaitis. Visos nuotraukos šiame puslapyje — Juliaus Lintako.

Duvusi skaitymo kultūra, kuri 
šiandien jau yra tradicįjos da
lis.

Ieškant savo tapatybės

Atviriausiai ir karščiausiai 
savo tapatybių ieškota dviejų 
diskusijų metu. Tai Violetos 
Kelertienės ir Danguolės Va- 
riakojytės surengtas pokalbis 
apie karo ir pokario traumas 
išeivių sąmonei bei jaunosios 
kartos žmonių diskusija „Lie
tuvybė mano kasdienybėje” 
(idėjos autorė ir diskusijos va
dovė — Ilona Maziliauskienė). 
Traumos tapo ta tema, kuria 
visi troško pakalbėti bent ke
letą kartų. Išsakytas reakcijas 
galima būtų suskirstyti į tris 
grupes. Vieni kalbėtojai iš tie
sų sutiko, kad karo patirtis 
yra skausmingai paveikusi jų 
sąmonę. Tokią bendrą patirtį 
paliudytų ją aprašantys lite
ratūros tekstai (A. Škėmos 
Balta drobulė, M. Katiliškio 
Išėjusiems negrįžti), taip pat 
— kolektyviniai sapnai. Tad 
dabar belieka arba gyventi 
desperatiškai, arba bandyti 
kaip nors integruoti savo gy
venimą. Tačiau daugiausia po
kalbio dalyvių nenorėjo pri
pažinti jokių traumų. Galbūt 
pabūgę medicininio žodyno, 
kuriuo buvo apibūdinti po- 
traumatinio sindromo bruožai 
(depresija, miego sutrikimai, 
chroniški skausmai, mazochis- 
tinis gyvenimo būdas...)? L. 
Mockūnas smagiai pasakojo 
apie karo metais patirtą nuo
tykių kupiną gyvenimą. Vai
kai žaidė krepšinį bei svąjojo 
pamatyti Vienos Praterį. Jų 
tėvams pabėgimas nuo teroro 
reiškė asmeninį apsisprendi
mą, o ne traumą ir kaltės 
kompleksą. Tad, pasak L. 
Mockūno, greičiau jau reikėtų 
šnekėti apie tam tikrą gyveni
mišką pamoką.

Dar vieną galvojimo apie 
savo patirtį variantą išsakė 
Algis Mičkūnas. Žinojimą, kad 
kare kiekviena akimirka gali 
būti paskutinė, jis pavadino 
išsilaisvinimu nuo bet kokių 
traumų. Tampi laisvas, kai 
suvoki, jog nėra jokių garan
tijų; rytojus tada yra atviras.

Taigi nuomonės šiuo klausi
mu labai skyrėsi. Todėl ginči
jamasi buvo tikrai smarkiai. 
Antrasis pokalbis atrodė daug 
„švelnesnis”, tačiau ne mažiau 
įdomus. Įdomus pasirinktas 
būdas kalbėti apie savo tauti
nę tapatybę — ne samprotauti 
abstrakčiai, bet pasakoti apie 
kasdienę asmenišką patirtį. 
Be to, daugiausia kalbėjo jau
ni žmonės, užaugę Amerikoje. 
Gyvenimas įvairių kultūrų 
sandūroje, dviguba tapatybė 
jiems nebėra koks neigiamas 
dalykas. Tai yra tapę jų savi
tumu, kuris vertingas pats sa
vaime. Daug svarstyta apie 
kalbą bei tapatybę žmonių, 
nebekalbančių lietuviškai. Iš 
tiesų — kas kitas, jei ne kal
ba, ryškiausiai atskleidžia 
tautinį identitetą. Antra ver
tus, neaišku, ar įmanoma 
šiandien norėti tobulo grynu
mo. Visai tikėtina, kad egzis
tuoja tik įvairūs mišiniai, iš 
kurių žmogus kuria savo ta
patybę.

Svarstymais, kas yra skirtu
mai bei vienodumai užsibaigė 
ir diskusįja, įkvėpta Algiman
to Gurecko pranešimo „Libe
ralizmo pergalė ir kas toliau”. 
Aiškintasi, kokie gali būti 
skirtingi kosmpolitiškumo va
riantai. Leonidas Donskis gy
nė klasikinį, humanistinį vai- 
riantą, be kurio negali gimti 
tautos. A. Mičkūnas siūlė at
kreipti dėmesį, kaip dabar pa
saulyje vis dėlto stengiamasi 
naikinti autonomijas, skirtu
mus. Valstybės su aiškiomis 
ribomis tėra tik laikinos iš
raiškos. Galų gale buvo sutar
ta, kad toks vienodinimas vis 
dėlto daugiausia vyksta eko
nomikos srityje. Tik neaišku, 
kiek šis procesas yra pozity
vus. Čia tiktų prisiminti pas
kutiniąją suvažiavimo dieną 
Valdo Samonio išdėstytas 
mintis apie Lietuvos ekono
mines galimybes naujųjų ko
munikacijų epochoje. Pranešė
jas išskleidė išties optimistinę 
ekonomikos viziją — (mažiau
siai vilčių buvo palikta žemės 
ūkiui). Tačiau jis irgi pabrėžė

ekonominių sistemų skirtin
gumą — net ir Baltijos valsty
bių, kurios vakariečiams pa
prastai atrodo vienodos. Kiek 
vienodinimas paveiks tautas, 
kultūras, ar pavyks išsaugoti 
jų įvairovę — kol kas sunku 
pasakyti.

Iš visų savo tapatybės pa
ieškų ir bandymų jas aptarti 
įspūdingiausiu laikyčiau A. 
Mickūno kalbėjimą apie išei
vio dvilypę ištikimybę. Tai bu
vo pranešimas, kuris skatino 
tiek nesutikti, ginčytis, tiek ir 
žavėtis mąstymo savitumu. 
Pristatytas kaip „netikro ryto
jaus riteris”, A. Mičkūnas 
prieštaravo vientiso, gryno 
identiteto sampratai, nes skir
tingose situacijose tenka pri
imti skirtingas tapatybes. Tad 
tai yra ne pastovus, bet laiki
nas, kintantis dalykas. Tauta 
irgi turėtų būti daugialypė. 
Juk, pavyzdžiui, Lietuva ne
gali išvengti Vakarų moder
nių sąvokų, institucijų. Be to, 
ji taip jau yra daugialypė su 
savo krikščionybe, pagonybe 
ar skepticizmu. Taigi pirmiau
sia A. Mickūnui tapatybė reiš
kia skritingumą (pats A. Mic- 
kūnas sakėsi dėvintis kaubo
jišką skrybėlę todėl, kad tai 
priklauso jo tapatybei). Taip 
pat buvo pabrėžta sąryšio su 
kitais svarba. Tik per jį iš
mokstama pamatyti pasaulį 
kitaip bei praturtinti save. Ir 
tai yra svarbiausioji demokra
tijos sąlyga. Demokratijos 
kaip erdvės, kurią susikūrę, 
žmonės gali susitikti vieni su 
kitais ir aptarti bendrus klau
simus.

Toks polilogo principas labai 
primena Vytauto Kavolio lai
kyseną. Apie V. Kavolio iššū
kius kalbėjo jo pasekėjas L. 
Donskis, stulbinęs savo puikia 
iškalba. Pristatęs savo moky
tojo palyginamųjų civilizacijų 
teoriją, pranešėjas klausė, ko
kius didžiuosius V. Kavolio 
projektus galėtų tęsti jo ben
dražygiai. Labiausiai šiuo me
tu intriguojančiais civilizacijų 
studįjų objektais jis pavadino 
romantizmą (suformavusį mo
derniojo individo sampratą), 
nevakarietiškas kultūras bei 
savęs apmąstymą kultūroje. 
Taigi vėl akcentuotas savęs 
suvokimas ir dėmesys kitam.

Kitos kultūros žmonės»

Susipažinimui su kultūros

žmonėmis buvo skirti du po
kalbiai — su kultūrologu iš 
Lietuvos Almantu Samalavi- 
čiumi bei filologu iš Italijos 
Pietro U. Dini. Jį pristatęs 
Giedrius Subačius juokavo, 
kad pokalbis yra toks žanras, 
kurį reikia patiems spontaniš
kai susikurti. Kartu kalbėji
masis tarpusavyje leidžia ge
riau susipažinti ir taip iš
vengti mitų kūrimo. Reikia 
pasakyti, kad šis žanras tikrai 
pasiteisino. Abu pokalbiai 
vyko be galo gyvai; ko gero 
niekam jie neturėjo prailgti. 
Violetos Kelertienės kalbintas 
A. Samalavičius prisistatė 
esąs intelektualas — šarlata
nas. Jo samprotavimus galima 
būtų pavadinti istorįjomis 
apie Lietuvos literatūrinį gy
venimą — apie visa tai, kas 
/supa literatūrą kaip tekstus. 
Todėl buvo aptarta ne tik lite
ratūros kritika, akademinės 
institucijos, kultūros leidiniai, 
bet ir Vilniaus kavinės; pasa
kota apie A. Samalavičiaus 
bei jo bičiulių kurtą romano 
mistifikaciją. Išgirdus šias 
šmaikščias istorijas, tiesą sa
kant, nesinori sutikti su A. Sa- 
malavičium, kad kultūrinis 
gyvenimas Lietuvoje nuobodo
kas, kad čia negali tikėtis jo
kio atsako, diskusįjų.

Pokalbis su visuotinę simpa
tiją pelniusiu Pietro U. Dini 
buvo dar margesnis. Jis sutal
pino ir A. Nykos-Niliūno eilė
raščių vertimų į italų kalbą 
skaitymą, ir L. Mockūno gar
siai reikštą nepasitenkinimą 
šnypščiamaisiais lietuvių kal
bos garsais. Na, o pats P. Dini 
atsiskleidė kaip filologas pačia 
plačiausia šio žodžio prasme. 
Paskelbęs gausybę mokslinių 
straipsnių, jis tyrinėja baltų 
lingvistiką, literatūrą, istoriją, 
geografiją. Šiuo metu yra susi
domėjęs kalbinių teorijų isto
rija — kaip mąstyta apie kal
bą įvairiais laikotarpiais. Pir
mąją suvažiavimo dieną P. Di
ni kaip tik ir skaitė prane
šimą, skirtą baltų kalbų ir 
kultūrų istoriografijos tyri
mams Renesanso Europoje. 
Įdomu, kad šis pokalbis vėlgi 
baigėsi pamąstymais apie 
skirtybes. Buvo kalbėta, jog 
iš tikrųjų egzistuoja tik tar
mės, nėra kokios grynos kal
bos. Ir ši įvairovė tik praturti
na mūsų kalbinį pasaulį.

Ne vien paskaitos 
ir pranešimai

Per „Santaros-Šviesos” suva
žiavimą klausytasi ne tik 
mokslinių pranešimų. Prieš- 
paskutiniąją dieną įvyko sti
lingas romansų vakarėlis, ku
rį surengė „Delčios” ansamb
lis. Ironiškos ir kartu širdin
gos dainos leido pajusti kito
nišką folkloro tradiciją. Jun
giančią miesto ir kaimo kul
tūras, tebegyvą šiandien (tai 
įrodė prie senų romansų pri
dėti pačių atlikėjų sukurti 
posmeliai).

(Nukelta į 3 psl.)

Edvardas Tuskenis (iš kairės), Rūta Birštonaitė ir Almantas Sa
malavičius.

Pietro U. Dim (kairėje) ir Rimvydas Šilbajoris.
Lakštuonė Vėžienė (iš kairės), Leonas Sabaliūnas ir Henrieta 
Vepštienė.

Santaros-Šviesos suvažiavimo pertraukos metu. Lituanistikos katedros studentai (iš kairės): Aušra . 
Veličkaitė, Žydrūnas Drungilas, Jurgita Baltrušaitytė, Rūta Birštonaitė, Vygantas Šiurkus ir Vida 
Mačėnaitė.
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DIDI KŪRYBINE GALIA SLYPI 
PO KUKLUMO DANGAI

Poetui dr. Alfonsui Šešplaukiui-Tyruoliui paskirta 
1997 metų Lietuvių rašytoju draugijos premija už visojo 
gyvenimo įvairialypę kūrybą. Premijos įteikimo 
iškilmės ruošiamos šių metų sausio 10 d., sekmadienį, 3 
vai. popiet Jaunimo centro kavinėje, Čikagoje. Premijos 
mecenatas — Lietuvių fondas.

Kai pasklido žinia, kad per
nykštė Lietuvių rašytojų 
draugijos, kuriai pirminin
kauja Stasė Petersonienė, lite
ratūros premija paskirta Al
fonsui Šešplaukiui-Tyruoliui, 
lietuviškoje visuomenėje ne- 
nuaidėjo nei vieno priekaišto, 
kad laureatas tokio pagerbimo 
nėra užsipelnęs.

Poetas, pedagogas, vertėjas 
A. Tyruolis (mūsų tarpe jis ge
riau pažįstamas prisiimta pa
varde, kaip tikrąja — Šeš- 
plaukis) yra kukli asmenybė, 
tačiau po tuo kuklumo ap
siaustu slypi didis žmogus — 
kūrėjas, lietuvių literatūrą 
pasirinkęs didžiąja savo gyve
nimo meile.Todėl jis taip pat 
visą gyvenimą darbuojasi, 
išlasiodamas, kas tik su Lietu
va bent kiek susieta, iš pasau
linės literatūros aruodų, vers
damas savo atradimus į 
lietuvių kalbą ir tuo pratur
tindamas mūsų istoriją, pa
saulėjautą bei pasaulėžiūrą.

O Alfonso Šešplaukio-Ty- 
ruolio gyvenimo kelias — ne
trumpas. Gimė jis 1909 m. 
spalio 10 d. Linkuvoje, Šiau
lių apskrityje. Studijavo ger
manistiką ir lituanistiką Vy
tauto Didžiojo universiteto 
teologijos-filosofijos fakultete; 
universitetą baigė 1933 m. 
Tačiau 1937-1938 m. studijų 
tikslais lankėsi Vokietijoje, 
Šveicarijoje, Čekoslovakijoje. 
Iki 1944 m. dirbo pedagoginį

ALFONSAS TYRUOLIS
METAI

Kas išveš nežinojimą, nerimą 
Į šviesą ir rimtį per šaltį ir gruodą?
Pavasariai grįžta žiedais nešini,
Ir parlekia paukščiai per vandenis juodus.

Nes saulė kaip meilė kviečia galingai 
Pumpurą krautis ir gėlę žydėti,
Ir upė, iš mažo šaltinio išsruvus,
Skuba į marių platybes tekėti.

Bet gėlės numiršta, kai saulė išeina 
Našlaičių kitur aplankyti.
Tik meilė palieka, nemiršta ji niekad,
Su ledo gėlėm dar gruody ji žydi.

KALĖDOS

Medžiai liūdni ir be lapų 
Graudųjį liūdesį gieda —
Prarastą vasarą,
Prarastą saulę ir žiedą.

Bet iš toliosios šiaurės atlėkęs 
Atsimuša vėjas 
Į dieviško Kūdikio šypsnį —
Nutyla gražiai sušvelnėjęs

Ir nuo to šypsnio saulėto 
Audros nurimo, ir gėlės 
Jau, rodos, seniai išmirę 
Žydėti vėl kėlės.

NEMARIOJI MEILĖ

Snaigės, žvaigždės, eglutės...
Džiaugsmas būtų gražiau žibėjęs,
Jei jo nebūtų užpūtęs 
Liūdnąjį gandą nešdamas vėjas.

Kūčių trapus paplotėlis 
Primena motinos ašarą graudžią...
Skiria mus tolimas kelias,
Dideli vandenys siaudžia.

Bet kai jau rodos, kad niekad 
Į saulę negrįši, kad žūni —
Dangiška mano meilė palieka,
Žydi, kaip vyšnios viršūnė.

„Metų vingiai”, 1993 m.

darbą įvairiose gimnazijose 
Lietuvoje, tuo pačiu metu jau 
išleidęs kelias savo kūrybos ir 
vertimų knygas.

Antrojo pasaulinio karo pa
baigoje, artėjant bolševikų 
antplūdžiui į Lietuvą, pasi
traukė į Vakarus. Gyveno 
Austrijoje, Vokietijoje, o nuo 
1949 m. — JAV-se. Verta pa
žymėti, kad A. Tyruolis, atvy
kęs į Ameriką, toliau gilino 
studijas St. Francis kolegijoje 
bei Columbia universitete. Jis 
taip pat pasirūpino, kad tame 
universitete būtų įvesta lietu
vių kalba, kurią pats dėstė 
1952 m.

Spaudoje A. Tyruolis reiš
kiasi nuo maždaug 1923 m. 
Jis yra parašęs daugybę 
straipsnių, spausdintų perio
dikoje ir neperiodiniuose lei
diniuose — iš tikrųjų būtų ne
lengva suskaičiuoti, kiek ir 
kur A. Tyruolis bendradarbia
vo, tačiau jo išleistų knygų — 
originalios kūrybos ir vertimų 
— sąrašą skelbiame prie šios 
trumpos apžvalgos. Tuo pačiu 
džiaugiamės ir didžiuojamės, 
kad lietuvių tauta pagimdė ir 
užaugino šį ypatingai darbštų 
bei talentingą savo sūnų. No
rime tikėti, kad sekmadienį, 
sausio 10 d., Jaunimo centro 
kavinė bus sausakimšai pri
pildyta publikos, įvertinan
čios Alfonso Šešplaukio-Ty- 
ruolio įnašą į mūsų litera
tūros kraičio skrynią.

Alfonso Tyruolio raštai
Poezija

Pavasario saulėj; eilėraščiai. 
Marijampolė, 1935.

Kelionė; eilėraščiai. Chicago, 
1950.

Laukų liepsnos; sonetai. Vo- 
kietfi, 1953.

Sacra via; Romos sonetai. 
Chicago, 1961.

Metų vingiai; lyrikos rink
tinė. Chicago, 1963. Kaunas, 
1993.

Diemedžio paunksmėje; so
netai. Anglija, 1974.

Šiapus ir anapus saulės; ei
lės lyrinės ir epinės. Chicago, 
1989.

Poezijos antologijos

Marijos žiedai. Kaunas, 
1933.

Marijos žemė. Italija, 1958.
Nemarioji žemė; Lietuva pa

saulinės poezijos posmuose. 
Boston, 1970; Kaunas, 1992.

Žvaigždynų sonatos; lietuvių 
poetų išeivijoje eilėraščiai apie 
M. K. Čiurlionį. Southfield, 
MI, 1981. Vilnius, 1997.

Vainikas, kryžius, lelija; ka- 
zimierinė grožinės literatūros 
antologija. Chicago, 1984.

Poezijos vertimai

Goethe; gyvenimas ir rink
tinė poezija. Kaunas, 1932. 
Kaunas, 1999.

Schiller F. Giesmė apie var
pą. Marijampolė, 1936.

Aušros žvaigždė; marianinė 
pasaulinės poezijos antologija. 
Roma, 1954.

Shakespeare W. Šekspyro so
netai. Chicago, 1964.

Dantė A. Naujasis gyveni
mas. Italija, 1966.

Novalis. Himnai nakčiai. 
Chicago, 1979.

Aukso lyraį iš Vakarų pa
saulio poezijos. Chicago, 1990. 
Kaunas, 1992.

Tagor R. Paklydę paukščiai. 
Kaunas, 1998.

Prozos vertimai

Bjoernson B. Solbako Sinė- 
vė. Kaunas, 1929.

Fortunata, A. Prie Jėzaus 
prakartėlės. Marijampolė, 
1931.

Scott W. Kventinas Durbar- 
das; romanas. 2 tomai. Kau
nas, 1935.

Doerfler P. Kai dar motina 
gyveno. Kaunas, 1937.

Keppler P. Daugiau džiaugs
mo. Kaunas, 1940. Kaunas, 
1997.

Escriva de Delaguer, J. M. 
Rožinis. Chicago, 1992.

Keppler P. Kančios mokykla.

Kaunas, 1994.
Le Fort, G. von. Piloto žmo

na. Kaunas, 1997.

Mokslinė literatūra

Bibliografija vokiečių kalbai 
ir literatūrai studijuoti. Atsp. 
iš „Athenaeum”, 1931 m.

Tomas Morus, Anglijos kan
kinys. Marijampolė, 1935.

Lietuviškai vokiškas ir vo
kiškai lietuviškas žodynas. 
Šiauliai, 1941.

Adam Mickieivicz and Li- 
t/maraia. New York, 1961.

Herder und die Dainos. 
Atsp. iš CommeBitationes Bal- 
tocae, Bonn, 1962.

Šekspyras Lietuvoje. Atsp. iš 
„Lithuanian studies”, Chicago, 
1966.

Religinis pradas Maironio 
kūryboje. Atsp. iš LKMA Met
raščio 3 t., Roma, 1967.

Shakespeare in Litauen. 
Atsp. iš Shakespeare Gesell- 
scaft-West, Heidelberg, 1968.

Der Katechismus dės Martin 
Mažvydas von 1547. Atsp. iš 
Gutenberg Jahrbuch, Mainz, 
1971.

Linkuva; šiaurės Lietuvos 
švietimo židinys. Chicago, 
1978.

Lituanica in European Re
search Libraries. Atsp. iš Gu
tenberg Jahrbuch, Mainz, 
1978.

Linkuva; monografijos prie
das. Chicago, 1979.

Deutsche Oebersetzungen 
der „Jahreszeiten“ dės Chris- 
tian Donelaitis. Atsp. iš „Zeits- 
chrift fuer Ostforschung, Mar- 
burg, 1984.

Lietuva pasaulinėje literatū
roje; straipsnių rinkinys. Chi
cago, 1985. Kaunas, 1994.

Lituanica Collections in Eu
ropean Research Libraries; a 
bibliography Chicago, 1986.

Lietuvių ir pasaulinės litera
tūros baruose. Kaunas, 1994.

Pažintis su rašytojais ir kny
gomis. 2 tomai. Kaunas, 1995, 
1997.

J. G. Herderis ir baltų tau
tos. Vilnius, 1995.

Pirmoji lietuviška knyga 
naujųjų tyrinėjimų šviesoje. 
Kaunas, 1997.

Palikus mylimą tėvynę; karo 
meto dienoraštis, 1944-1945. 
Kaunas, 1998.

Mokyklų vadovėliai

Vokiečių kalbos skaitymai. 
Vokietija, 1947.

Vokiečių kalbos skaitymai 1- 
2 gimn. kl. Vokietija, 1948.

Pratiminė lietuvių kalbos 
gramatika; mokyklai ir na
mams. Vokietija, 1954. Chica-

UNA FURTIVA LAGRIMA”
Visa tai, kas turi baigtis, 

neišvengiamai pasibaigia. Į 
šią nemarią tiesą atsiremiu, 
kaip į grimstančią Titaniko 
koloną. Tad ir nesugebu nuo 
psichės veidrodžio -nutrinti 
liūdesio dulksnos. Nutekėju
sių metų užrašuos ji yra tapu
si poetiniu pastangų kliedesiu, 
bejėge ironija, graudžiai sąmo
jingu nerimu, išreikštu anuo
met daugelio zulintais įvaiz
džiais. Galvoju: prozos pas
traipose manieji melizmai ga
li kažką įrodyti. Būtent, ką? 
Gal tik gyvenimo vertingumo 
aksiomą, kurios tebesilaikau 
lyg vaikas motinos sijono.

Štai vienas įrašas, skamban
tis XX a. vidurio lektūros to
nais:

„Velkuos per vakarėjančias 
gatves. Gal jos Platono užei- 
gon nuves, ir šiluma iš pokal
bių srovens? Gal ten pajusiu 
prieraišą žmogaus? Ilgai ati
dėliotos išpažintys gaus — su 
mintimi nenykstančia: pasau
lis miršta vienišam name. Lyg 
T.S. Elioto Prufrokas ištarsiu: 
Let us go thep, you and I... Su 
manimi eime. O kur, žmogau?”

Taip ir liko klausimas neat
sakytas, net Amerikoje atsi
dūrus. Slėgė žmogiško ryšio 
stoka. O štai ankstesnis įra
šas:

„Žydėjo vyšnios. Vakarais 
mėnulis pasitikęs vedė mus 
taku per lieptą į sodo gilumą, 
kur lapai kužda meilės pas
laptį. Bet neilgai kartojosi lė
ta kelionė. Pakrantę puošian- 
tys žibintai, lydėję mus, už
geso. Takelis apkasais pavirto. 
Lieptas — šarvuočių tiltu. Mė
nulio glostoma naktis — kano
nada”.

Trečias šiek tiek ilgesnis, 
bet tolygiai pianissimo žvel
giantis į pietus, kiek tąsyk 
skaityta šiauriečių beletristi
ka:

„Žadėjai man paskolinti gy
venimo Vadovėlį, kurį varty
damas išmokčiau būti laimin
gas. Terasoje su sėdinčiais 
galėčiau šnekėti apie Italijos 
grožį, laiką ir būtį, ir iš dan
gaus konsteliacijų gerčiau 
svaigią ateitį. Žadėjai man 
įkvėpti tikėjimo tiesą. Šian
dien, gruodžiui įpusėjus, jud
riam bulvare šnara įprastas 
gyvenimo geismas. Ant apš
viesto tilto įlankos sukasi 
linksmybių ratas. Jo gondo
lose linguoja tylūs prisimini
mai apie Santakos miestą, 
kur motinos lūkestis liko Tel
šių gatvės name, tarp mylimų 
daiktų. Pasviečiuose kantriai 
ieškojau išsipildymo, nepa
miršdamas Vadovėlio su tavo 
konsteliacijų ženklais. Pasau
lyje kitaip ir negalėjo būti... 
Laimė glūdėjo pažade”.

Ne, ne, neįmanoma užmiršti 
esminių pažadų bei įžadų. 
Gyvi jie išlieka per visą gyve
nimą, įstrigę smegenyse. O 
štai ir ketvirta pastraipėlė, 
sykį, gimtinės girią prisimi
nus, atklydusi:

„Dainavo medis kitam me
džiui apie pavasarį ir vasarą. 
Menu: dainavo lapais, rie
vėmis kamieno, gyslomis šak
nų. Dainavo iki pat viršūnės. 
Daina mainydamasi puošės 
kviečio, rugio, miežio varpo
mis. Dainavo medis pakilus ir 
savo draugei, miško rožei, 
kvapnius ir kerinčius žodžius. 
Susižavėjęs jo melodija, aš 
nieko ypatingo iš savęs pri
duri negalėjau. Tik sušukau: 
Dainuok ir man!”

Nebūtų penkto, nebūtų ir 
šio rašinio. Skaitmuo Penki vi

go, 1958. Chicago, 1962. Chi
cago, 1966. ,

Ten, kur Nemunas banguo
ja; lituanistinių mokyklų šeš
tajam skyriui. Chicago, 1962. 
Chicago, 1972. Chicago, 1987.

sada patikdavo ir patinka. Jei 
bausmei save ištremiu į Neva- 
dos tyrus ir atgailaudamas 
sustoju Las Vegas, bandau lai
mę prie ruletės oranžinių 
skaitmenų. Dažniausiai ben
drauju su Penkiais. Kadangi 
nesiseka meilėj, tai bent 5-ių 
oranžas turi paguosti. Štai 
penktas:

„Mylint pažinti mylimą 
žmogų, brolį nelengva, o ne! 
Meilė sudarko vaizdo aiš
kumą, užmeta šydą ant myli
mo rūmo, tirpdo tikrovę sal
džiam sapne... Ir tik pabudus 
sąmonėj dunksi žinia: Reginį 
meilės įminti mylint, sese, ne
lengva, ne”.

Argi su šiuo įrašu ir už
baigsiu savo penkiasluoksnę 
godą. Girdžiu, kaip stalčiuj 
kruta ir šeštas kalinys. Prašo: 
„Išleisk, būk, žmogus, duok ir 
man pasireikšti. Tiek metų 
dūstu tavo gelstančiam blok
note... Atsimeni — labai jau 
mylėjai Eleonorą. Jai dekla
mavai Kossu-Aleksandriškio 
‘O kaip tavęs man neminėti’. 
Ir mane pagimdei, kad ir ne
tobulą, bet vis tiek išlikusį 
tiek metų. Esu čia beviltiškai 
apleistas, nuo visų slepiamas 
Niekas”.

Toks gailus prašymas mane

SANTAROS-ŠVIESOS” SUVAŽIAVIMAS

Atkelta iš 2 psl.

Buvo ir kino vakarų. Lietu
viškų filmų vakaro (teisingiau 
— nakties) neištvėrė nė patys 
kantriausieji. Užtat priešpas- 
kutiniąją dieną rodytas filmas 
apie Marių Katiliškį yra ne tik 
vizualiai įspūdingas, bet ir 
subtiliai atskleidžiantis gyvą, 
prieštaringą žmogų, o ne ka
nonizuotą kultūros herojų.

Norėtųsi dar paminėti Rim
vydo Šilbąjorio pristatytą ne
seniai išleistą A. Nykos-Ni
liūno dienoraščių knygą. Ji 
įsiterpia tarp kitų — Ameri
koje ir Lietuvoje — pasiro
džiusių dienoraščių ar į juos 
panašių tekstų (tai J. Meko, 
A. Tereškino, T. Venclovos 
tekstai). Susidomėjimas užra
šais, dienoraščiais bei kitais 
rašymo apie save būdais rodo 
ne tik savirefleksiją, bet ir 
dėmesį literatūros paribio 
reiškiniams. Taip pat — nyks
tančią ribą tarp to, ką įprasta 
vadinti „literatūra” ir „tikro
ve”. Galbūt naujai atrandama 
kasdienybės istorija dar kartą

sugraudina. Skruostu nurieda 
ašara, lyg Donizetti „Meilės 
eleksyro” arijoje „Una furtiva 
lagrima”. Niekas!? Nęjaugi? 
Bet šiandien ne ūpas prisi
minti meilę Antakalnio Eleo
norai. Viskas taip kvailai su
siklostė. Pokario lietingą nak
tį Vilniuje su kiaurais žliug
sinčiais pusbačiais lydėjau 
mergaitę. Ak, paskutinis pasi
matymas! Ji su motina turėjo 
staigiai išvykti į Lenkiją. Ir 
man netrukus žūtbūt prireikė 
ištrūkti iš Vilniaus. Tam epiš
kam išgyvenimui tinka tik 
erdvi, blaivi proza. Tik jos 
glėby galėtų prabilti Eleono
ros mielas prieraišumas. Ne 
karas, bet pokario negandos 
mus tada nugalėjo. Viską 
prislėgė žvarbi stalininė žie
ma.

Pranas Visvydas

• Kaunas, Spalio 10 d. Šv. 
Jurgio bažnyčioje grupė „Šuli
nys” iš Kretingos pristatė 
naują savo albumą „Šuliniai iš 
tylos”. Tai jau antras šios gru
pės albumas. Vokalinė instru
mentinė muzika artima dai
nuojamosios poezįjos žanrui. 
Tai piligrimo dainos, kupinos 
ieškojimo ir vilties, kai kurie 
dainų tekstai paimti iš Šven
tojo Rašto, kiti sukurti voka- 
listės A. Joknytės.

patvirtina istorijos monu
mentų griūtį, betarpiškumo 
troškimą. Tiesa, su A. Nyka- 
Niliūnu, atrodo, viskas kiek 
sudėtingiau. Tokia mintis ky
la, išgirdus R. Šilbąjorio in
terpretacijas, kurios parodė 
tam tikrą šitų dienoraščio 
fragmentų paradoksalumą. 
Anot jo, A. Nykos-Niliūno at
sivėrimas slepia, kaukė — at
skleidžia. Tad truputėlį iro
niška, tačiau patiklus skaity
tojas, išsiilgęs betarpiškumo, 
gali pakliūti į spąstus, atsiver
tęs šią knygą.

Taigi toks būtų šių metų 
„Santaros-Šviesos” dienoraštis 
ar-užrašai. Labiausiai krito į 
akis pora dalykų. Pirmiausiai 
— ryškėjantys sąmoningumo 
poslinkiai, apsisprendimas in
tegruoti savo gyvenimą čia, 
Amerikoje, priimti savo kito
niškumą kaip vertybę. Antra 
vertus, palaipsniui tampa ne
reikalingi įvairūs mitai. Atro
do, vieną stabilų centrą keičia 
daugybė centrų, kurie leidžia 
vykti skirtingų asmenybių po- 
lilogui.

I
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PARODA IŠ POVILO 
RĖKLAIČIO KOLEKCIJOS

ALGIMANTAS A. NAUJOKAITIS

OPEROS IR BALETO TEATRO 
PREMJERA

Iki lapkričio pabaigos Vil
niaus Dailės akademijos ga
lerijoje „Akademija” vyko lie
tuvių išeivijos grafikos paro
da. Joje eksponuota apie 40 
išeivijos dailininkų darbų. 
Dailės akademijai šiemet juos 
padovanojo Vokietijoje, Vei
mare prie Lahno gyvenantis 
lietuvis išeivis, meno žinovas 
ir kolekcininkas dr. Povilas 
Rėklaitis. Tai pirmoji tokia 
paroda Lietuvoje.

Prieš parodos atidarymą 
kalbėjęs Dailės akademijos 
leidyklos darbuotojas, menoty
rininkas Vidmantas Jankaus
kas, išreiškęs nuoširdų dėkin
gumą dr. P. Rėklaičiui, apibū
dino jo gyvenimą ir vaisingą 
veiklą. Povilas Rėklaitis, dar 
,1941 m. bėgdamas nuo bolše
vikų, pasitraukė į Vokietiją. 
1949 m. Tiubingeno universi
tete apsigynęs filosofijos dak
taro disertaciją, jis tapo pir- 
■muoju profesionaliu lietuvių 
dailėtyrininku išeivijoje. Į Vo
kietiją pasitraukusių lietuvių 
.pabėgėlių stovyklose jis pra
dėjo rinkti lituanistinę me
džiagą, tarp jos ir išeivių daili
ninkų grafiką, vėliau išau
gusią į didelį, privatų li
tuanistinį archyvą Vakaruose. 
3*asak V. Jankausko, kolek- 
’cionavimas, rašymas apie Lie
tuvą, jos istoriją šaltojo karo 
sąlygomis buvo tikra politinė 
akcija, kuri ne tik pagyvino 

'išeivijos gyvenimą, bet ir tu
rėjo tikslą Vakarų visuomenei 
priminti Lietuvos, kitų Balti
jos valstybių laisvės bylą. Dar 
aiškiau tai išryškino, akcen
tavo Baltų draugijos ir dr. P. 

?RfekĄa®čio organizuojamos lie
tuviškos parodos, su kuriomis 
jis keliavo po Vokietiją nuo 
1956 metų. Be kartografinių 
rinkinių tose parodose rodyta 
ir išeivių grafika. Po JAV, 
Praftfcūziją, Australiją, ir ki
tus kraštus išsiblaškę lietu
viai dailininkai noriai siuntė 
į Vokietiją savo darbus, ir pa
mažu pas dr. P. Rėklaitį susi
kaupė jų kolekcija.

Po ištisą dešimtmetį truku
sių kelionių, parodų rengimo, 
smarkiai sušlubavus P. Rė
klaičio sveikatai, parodinė 
veikla nutrūko ir visi lietuvių 
grafikos darbai liko jo ar
chyve. Daugelį metų jie iš
gulėjo beveik nejudinami, kol 
Vilniaus dailės akademijos 
darbuotojai, rinkdami duome
nis apie P. Rėklaitį, susido
mėjo jo kolekcija, o jos sa
vininkas dalį grafikos lakštų 
padovanojo akademijai. Tie 
dovanoti darbai ir buvo ek
sponuojami parodoje.

K. Janulis. Kompozicija, 1948. Lino raižinys.. /

Menotyrininkas Vidmantas 
Jankauskas dar pridūrė, kad 
Dailės akademijos leidykla 
netrukus išleis dr. P. Rėklai
čio knygą Prarastos Lietuvos 
beieškant. Tai dr. P. Rėklai
čio straipsnių ir studijų rinki
nys apie lietuviškus pėdsakus 
Vakaruose, apie mūsų dailės, 
kultūros istoriją.

Parodos atidaryme kalbėjęs 
iš išeivijos grįžęs dailininkas 
Kazys Varnelis, beje, pažino
jęs dr. P. Rėklaitį, sakė, kad 
jis vienintelis išeivis savo 
raštuose išsamiai apžvelgęs, 
išnagrinėjęs išeivijos dailę, 
paskelbė darbų vokiečių kal
ba. Pasak K. Varnelio , dr. P. 
Rėklaitis gerai išmano lietu
vių dailės istoriją, jo surinkta 
lietuvių išeivių moderniosios 
grafikos kolekcija yra labai 
vertinga.

Dailės akademijos muzie
jaus vedėja D. Mažeikienė, 
fondų saugotojas V. Cibulskas 
pasidžiaugė, kad iki šiol šis 
muziejus turėjo tik vieno ta
lentingo išeivijos dailininko 
A. Veščiūno darbų, o dr. P. 
Rėklaičio dėka dabar fonduo
se jau bus dvylikos išeivijos 
dailininkų kūrinių. Jie ne tik 
praturtins akademijos rengia
mas parodas, bet ir pasitar
naus geresniam studentų — 
busimųjų dailininkų moky
mui.

Paroda iš dr. P. Rėklaičio 
kolekcijos patraukė menotyri
ninkų ir visuomenės dėmesį. 
Savo savita maniera, dinamiš
komis, ekspresyviomis kom
pozicijomis, išraiškingomis li
nijomis pasižymi parodoje ek
sponuoti devyni A. Veščiūno 
grafikos lakštai iš dr. P. Rė
klaičio kolekcijos. Atkreipia 
dėmesį kito išeivijos grafiko ir 
tapytojo Kazio Janulio kom
pozicijos. Beje, šis dailininkas 
yra iliustravęs A. Nykos-Ni
liūno Praradimo simfonijas, 
Orfėjaus medį. Parodos lanky
tojų dėmesį taip pat atkreipė 
Vytauto Kazimiero Jonyno, 
Viktoro Petravičiaus, Jurgio 
Kęstučio Račkaus, Telesforo 
Valiaus, Žibunto Mikšio grafi
kos darbai. Retas, įdomus ek
sponatas — A. Mončio darytas 
jo skulptūrų, piešinių ir ko
liažų 1969 metų parodos Pa
ryžiuje plakato originalas. 
Kabėjo taip pat Prano Gai
liaus parodos, 1963 m. vykusios 
Čikagoje, M.K. Čiurlionio ga
lerijoje, plakatas. Lankytojus 
sudomino ir Paryžiuje gyve
nusio lietuvio dailininko Anta
no Liutkaus Vilniuje dar ne
matyti impresionistiški, jud
rių potėpių gyvų ir šviesių

Scena iš vienveiksmio baleto „Vasarvidžio nakties sapnas” premjeros Lietuvos Nacionaliniame 
operos ir baleto teatre, Vilniuje, lapkričio 20 d.

LIETUVOS KULTŪROS NAUJIENOS
VINCO KUDIRKOS 

MUZIEJUS

Kudirkos Naumiestyje (ša
kių rajone) atidarytas rašy
tojo, Lietuvos Himno auto
riaus, daktaro Vinco Kudir
kos muziejus. Jis stovi toje 
vietoje, kur buvusiame name 
V. Kudirka sukūrė Tautišką 
giesmę. Himnu tapusi giesmė 
pirmą kartą buvo paskelbta 
1898 m. lapkričio — gruodžio 
žurnalo Varpas numeryje.

V. Kudirkos gimimo 140-ųjų 
metinių proga Kudirkos Nau
miesčio seniūno A. Damijona- 
vičiaus pastangomis restau
ruotas šiame miestelyje esan
tis skulptoriaus Grybo sukur
tas V. Kudirkos paminklas, o 
Šakių centre atidengtas Lie
tuvos Himno autoriaus bius
tas.

PERRINKTA
DAILININKŲ

SĄJUNGOS VADOVYBĖ

1998 m. birželio 13 d. Drau
go šeštadieniniame priede ra
šiau, kad įvyko Lietuvos Dai
lininkų sąjungos suvažiavi
mas, jame išrinkta nauja va
dovybė, o pirmininku — G. 
Raudonius.

Suvažiavimas tikrai įvyko, ir

spalvų guašu nutapyti pa
veikslai.

Tiek menotyrininkai, tiek 
kiti lankytojai pripažino, kad 
dr. P. Rėklaičio dovanoti dar
bai praturtino mūsų dailės 
fondus, leido susipažinti su 
Lietuvoje mažai žinomų išei
vijos dailininkų darbais.

Telesforas Valius. Essad’ artiste. Spalvotas monotipas.

pirmininku tikrai buvo iš
rinktas G. Raudonius. Tačiau 
vėliau Lietuvos Teisingumo 
ministerija nepatvirtino suva
žiavime priimtų nutarimų ir 
pirmininko rinkimų, nes su
važiavime nebuvo susirinkęs 
statute numatytas dalyvių 
kiekis (kvorumas).

Lietuvos Dailininkų sąjun
ga vienija gana daug — net 
1,130 narių, tarp jų yra ir 
išeivijos dailininkų. Kad su
važiavimas būtų teisėtas, ja
me turi dalyvauti ne mažiau, 
kaip du trečdaliai narių.

Pakartotinai suvažiavimas 
buvo kviestas ir lapkričio 
pradžioje. Dęja, vėl nesusirin
ko pakankamai narių. Pagal 
šios Sąjungą statutą dar vie
name suvažiavime kvorumas 
nereikalingą^. Tad tik iš tre
čio karto įvykusiame suva
žiavime patvirtintos Statuto 
pataisos, dviems metams 
išrinktas teisėtas Dailininkų 
sąjungos pirmininkas. Juo 
tapo skulptorius Vaclovas 
Krūtinis. Jis pažadėjo page
rinti ir suaktyvinti sąjungos 
veiklą, pašalinti narių pasy
vumą ir susiskaldymą.

PAGARBA
RAŠYTOJAMS

Lietuvos Liaudies kūrybos 
centras viešai pakvietė rajo
nų ir miestų kultūros cen
trus, bibliotekas, literatų 
sambūrius, žiniasklaidą pa
minėti lietuvių rašytojus jų 
jubiliejų proga. Liaudies Kul
tūros centras pasižadėjo Kul
tūros ministerijos informaci
niame biuletenyje Kultūros gy
venimas iš anksto kas ket

virtį skelbti rašytojų jubiliejų 
datas.

1999 metų pirmame ketvir
tyje greta rašytojo Juozo 
Paukštelio, literatūros kritiko 
Vytauto Galinio, tautosaki
ninko Kazio Grigo, minimi ir 
išeivijos rašytojų — Sidney 
gyvenusio prozininko Vytau
to Janavičiaus, poeto Vinco 
Kazoko, JAV gyvenusio eseis- 
to Bronio Railos, pro.'minko 
Stasio Tamulaičio jubiliejai.

A. ŠABANIAUSKO 
ATMINIMUI

Daug kas iš vyresniosios 
kartos išeivių prisimena pir
mosios nepriklausomybės me
tais Kaune pagarsėjusio dai
nininko A. Šabaniaųsko dai
nas. Sovietmečiu užmirštas ir 
atstumtas, dabar jis vėl, jau 
po mirties, gerbiamas, kom
paktinėse plokštelėse išlei
džiamos jo dainos.

Gruodžio mėnesį Vilniaus 
restorane „Ponių laimė” A. 
Šabaniaųsko gimimo 95-ųjų 
metinių proga buvo pristatyti 
nauji kompaktiniai diskai 
(CD) bei garso kasetės su A. 
Šabaniaųsko pasekėjų — es
trados artistų dainomis.

NAUJAS VAIKU 
TEATRAS

Keturi jauni Vilniaus akto
riai įkūrė savo teatrą vai
kams. Savo veiklą šis teatriu
kas pradėjo spektakliais Pie
menėlių išdaigos ir Kad būtų 
linksma. Pirmasis spektaklis 
paremtas smulkiąja lietuvių 
tautosaka, aktoriai pamėg- 
žioja paukščių balsus. Antra
sis spektaklis sukurtas pagal 
rašytojo J. Erlicko poeziją vai
kams.

Šis mažasis vaikų teatras 
gastroliuos po visą Lietuvą, o 
jei kas pakvies — ir JAV lie
tuvių telkiniuose.

LIETUVOS
MOKSLININKĖS
ĮVERTINIMAS

Į žymiausių edukacinės sri
ties pasaulio mokslininkų 
dvidešimtuką pateko Kauno 
Technologijos universiteto 
profesorė P. Jucevičienė. Ji 
vienintelė Baltijos šalyse ap
dovanota UNESCO tarptau
tinio Edukacijos centro čekų 
pedagogo Johan Amos Co- 
menius (1592-1670) garbės 
diplomu už mokslinių darbų 
ciklą, skirtą švietimo ir pe
dagoginėms sistemoms tobu
linti, modernizuojant Lietu
vos aukštąjį mokslą.

Algimantas A. 
Naujokaitis

Lapkričio 20 dieną Lietuvos 
Nacionaliniame operos ir baleto 
teatre įvyko ilgai laukta prem
jera — vienaveiksmis baletas 
Vasarvidžio nakties sapnas 
pagal F. Mendelssohn — Bar- 
tholdy muziką. Šiam baletui 
libretą (pagal W. Shake- 
speare’o komediją) ir cho- 
reografją sukūrė žymus lenkų 
kilmės choreografas Krzysztof 
Pastor, dirbantis viso pasaulio 
garsiausiose baleto scenose. 
Tai žaismingas ir nuotaikin
gas, išdaigiškas ir pamokantis 
baletas, kuriame fantazija 
persipina su realybe, elfai, fė
jos gyvena ir myli kaip pa
prasti žmonės, o tikroji meilė 
visada triumfuoja. Laiminga 
pabaiga: trys poros susituokia, 
ir visame spektaklyje garbi
nama santuoka.

Kartu su choreografu K. 
Pastor šiame pastatyme dirbo 
žymiausi Lietuvos meninin
kai — scenografas Adomas Ja
covskis, kostiumų dailininkas 
Juozas Statkevičius, dirigen

TRIJŲ EUROPOS 
VALSTYBIŲ

KULTŪRINIS PALIKIMAS

Garsiosios Lietuvos Didžio
sios Kunigaikštystės didikų 
giminės grafų Tiškevičių nuo
pelnai Lietuvos mokslui ir 
kultūrai nagrinėjami pareng
toje spaudai monografijoje 
„Raudondvaris. Grafai Tiške
vičiai ir jų palikimas”. Tai pir
masis didelis žingsnis susi
grąžinti į mūsų sąmonę bąjo- 
riškų dvarų kultūrą ir pali
kimą.

Kataloge išsamiai aptaria
mos dovanotos ir išlikusios 
meno vertybės Lietuvos, Len
kijos bei Prancūzijos muzie
juose, sakė knygos autorė Val
stybinio M. K. Čiurlionio dai
lės muziejaus taikomosios 
dailės skyriaus vadovė Aldo
na Snitkuvienė. Leidinyje su
rinktos ir aprašytos šeimos 
buvusios meno vertybės nuo 
senovės Egipto ir antikos 
laikų iki XIX amžiaus pabai
gos — XX amžiaus pradžios.

Grafų Tiškevičių giminės 
dvarai XVII-XIX amžiuje tapo 
kultūros centru, kuriuose bu
vo puoselėjamos ryškiausios

„Vasarvidžio nakties sapnas”. Balerina Elena-Eglė Špokaitė.
Nuotr. Michail Raškovskjj

tas Martynas Staškus.Visa ši 
grupė Lietuvos žiūrovams jau 
pažįstama iš prieš metus 
rampos šviesą išvydusio vie
naveiksmio G. Bizet — R. 
Ščedrino baleto Carmen. Abu 
šie baletai, rodomi vieno vaka
ro metu, tapo vienu gražiau
sių Lietuvos baleto spektak
lių. Abiejuose baletuose šoka 
pasaulinį pripažinimą pelnę 
Eglė Špokaitė ir Mindaugas 
Baužys, geriausi artistai Ed
vardas Smalakys, Rūta Je- 
zerskytė, Živilė Baikštytė, 
Nelė Beliakaitė, Valerijus 
Fadejevas, Aurimas Paulaus
kas, Raimundas Maskaliūnas 
ir kiti. Vasarvidžio naktis 
sapnas, pilnas humoro, gaiva
liškos gyvenimo ir meilės 
džiaugsmo bei tragiškoji Ctir- 
men, neabejotinai tapo puikia 
pramoga žiūrovams ir grąžiai
papildė Lietuvos Nacionalinio 
operos ir baleto teatro reper
tuarą.

Eglė Ulienė

kultūrinės, meninės Vakarų 
Europos tradicijos, skatinami 
ir remiami talentingi jaunieji 
menininkai. Monografijoje 
pirmą kartą plačiau apžvel
giami Raudondvario įsigijimo 
ir paveldėjimo klausimai, kul
tūrinė grafų Tiškevičių veik
la, pomėgiai ir kelionės, rūmų 
bibliotekos turtai bei muzikos 
dvaro gyvenimas. Raudondva
ryje grafas Benediktas .Ema
nuelis Tiškevičius rėmė puoš
nią parapijinę bažnyčią su 
gausiomis meno vertybėmis 
bei koplyčia - mauzoliejumi, 
kuriame laįdodavo, šęįmos 
narių palaikus. Ištaigingumu 
stebinančioje Raudondvario 
grafų rezidencijoje dirbo žy
mūs architektai, dailininkai 
ir muzikai. Rūmuose sukaup
ti vertingi tapybos, litografi-
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jos, porcialiano, sidabro, 
skulptūros rinkiniai.

Knygos tiražas — 1,500 eg
zempliorių. Leidinį finansavo 
Karališkosios bajorų sąjungos 
nariai, Lietuvos istorijos insti
tutas, Prancūzuos ambasada 
Lietuvoje, Kauno rajono savi
valdybė. Monografiją sudaro 
Vilniaus universiteto leidykla. 
(Elta)
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