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Poezijos pavasaris Lietuvoje 
Algimantas A. Naujokaitis 

Paskutinę gegužės savaitę-
per visą Lietuvą nuvilnijo, nu
skambėjo jau trisdešimt penk
tasis Poezijos pavasaris. Ne 
£įk Vilniuje, Kaune, kituose 
didžiuosiuose miestuose, bet ir 
tolimiausiuose rajonuose, pa-

-Siskirstę grupėmis lankėsi 
kone.visi Lietuvos poetai. Jų 
eilių ir kalbų klausėsi šimtai 
i r tūkstančiai žmonių. Atvyko 
nemažai svečių iš užsienio — 
Austrijos, Amerikos, Islandi
jos, Ispanijos, Latvijos, Šve
dijos, Rusijos. Iš Čikagos, tie
siai, iš ten vykusių poezijos 
dienų, atskubėjo Egle Juod-

. vaikė. Iš Kalifornijos atskrido 

.Bernardas Brazdžionis. Poezi-

.jos pavasario renginiuose da
lyvavo ir kiti išeivijos poetai ir 
literatai — Vitalija Bogutaitė, 
Kęstutis Keblys, iš tolimos 
Australijos — Aldona Veščiū-
nai tė ir Lidija Šimkutė. Tarp 
jų buvo malonu matyti dabar 
Vilniuje gyvenantį Kazį Bra-
dūną. su savo prisiega Kazi
miera, paskaitas Lietuvos 
aukštosiose mokyklose skai-

-tenVį.Rimvydą Šilbajorį. 
("Renginių ir įspūdžių — dau
gybė. Bet apsiribosiu tik ben
drais brūkšniais, įdomesniais, 
labiau įsiminusiais Poezijos 
payaeąrio rande l ia i s . . • 
~c3 .v- - <r 

Poez i jo s p a v a s a r i o 
a l m a n a c h a s 

„Vagos" knygyne buvo pri
statymas tik ką išleistas alma
nachas Poezijos Pavasaris — 
99. 

Mano galva, verta pagyrimo 
šio .almanacho sudarytojo, jau
no poeto Benedikto Janu-
ševičiaus drąsa, parenkant 
autorius ir jų tekstus. Greta 
žinomų poetų — daug naujų, 
dar negirdėtų vardų, moder
nistinių ieškojimų. Pirmą 
kartą šiame kasmetiniame al-

eae. įdėta net kompiuteriu 
».<« ta ip pat iš garduos. 

*j»rėse». - -kavinėse '. gaunamų^ 
įeeCar^ bei sąskaita?"' • Manto 
^Gimžausko sukurtų eilėTaš-
'čių. Greta lietuviškų, įdėtas ir 

vilniečio Kęstučio Rastenio 
anglų kalba parašytas eilė
raštis. 

.— Dėl stilistinių konversijų 
anglų kalba man pavyksta at
viriau, aiškiau išsakyti savo 
mintis, — tvirtino K. Rastenis. 

Švedų išleista an to log i j a 

Prieš Poezijos pavasario ren
ginius sukviestoje spaudos 
konferencijoje Rašytojų są
jungos pirmininkas Valenti
nas Sventickas žurnalistams 
parodė Švedijos leidyklos 
„Ariel" neseniai išleistą lietu
vių poezijos antologiją. V. 
Sventickas tai pavadino ypač 
svarbiu įvykiu, skleidžiant lie
tuvių literatūrą pasaulyje. 

Pavartęs šią gražiai išleistą 
antologiją, tarp 16 švedų lei
dyklos parinktų lietuvių auto
rių, aptikau i r keturių egzodo 
poetų — A Nykos-Niliūno, Bi
rutės Pūkelevičiūtės, Liūnės 
Sutemos ir Tomo Venclovos į 
švedų kalbą, išverstus eilė
raščius. 

Kartu su kitais paplojau į 
Vilnių atvykusiai svarbiausiai 
šios antologijos vertėjai Anai 
Harison, kai baigiamajame 
Poezijos pavasario vakare V. 
Sventickas jai įteikė premiją 
už lietuvių poezijos vertimus į 
kitas kalbas. 

Kai apsilankiusi pas Punsko 
ir Seinų lietuvius poetų grupė 
grįžo į Vilnių, Lidijos Šim
kutės paklausiau, koks buvo 
didžiausias įspūdis. 

— Tenykščiai lietuviai nesu
lenkėjo, o nuostabiai gerai 
išlaikė lietuvybę — savo gim
tąją kalbą, tarmę, dainas, net 
archainius papročius, — at
sakė iš Australijos atvykusi 
poetė. 

P r i s i m i n t a s P u š k i n a s 

•Litįeratūros vakaras vyko Vil
niaus , "priemiestyje Marku-
čiaose, kuri* kažkada pri
klausė ru*į l i teratūros klasi
ko Aleksandro Pu-k; no sūnui 
Grigorijui. 

Pievelėje prie čia veikiančio 
A. Puškino muziejaus ir pa
minklo Šio poeto eilėraščių 
vertimus į lietuvių kalbą skai
tė Justinas Marcinkevičius, 
Sigitas Geda, Algimantas Bal
takis, Jonas Strielkūnas, Vla
das Braziūnas. Šio klasiko 
poezijos vertėjų pagausėjo, sa
vaitraščiui Literatūra ir me
nas paskelbus konkursą, sk .-
tą A. Puškino 200-sioms gimi
mo metinėms. 

Šio savaitraščio redakto
riaus pareigas einantis poetas 
B. Januševičius į Markučius 
susirinkusiai publikai pa
skelbė šio konkurso rezulta
tus. Pirmosios trys premijos 
paskirtos V. P . Bložei, S. Ge
dai ir V. Šimkui. 

„Baltų l a n k ų " s t a i g m e n a 

Neįprastą staigmeną Poezi
jos pavasariui parengė leidy
kla „Baltos lankos" — išleido 
tos pačios generacijos poetų 
Aido Marčėno ir Sigito Pamiš
kio bendrą rinktinę 50 
eilėraščių. Šią knygą parengė 
patys autoriai — jie patys iš 
vienas kito poetinio kraičio 
atrinko po pusšimtį eilėraščių. 

Pavasario žaluma nutvieks
tame leidyk. >s kiemelyje su
rengtame šios knygos prista
tyme literatūros kritikas 
Liudvikas Jakimavičius pra
našavo šios knygos populia
rumą ne tik dėl jon sudėtos 
geros poezijos, bet ir dėl dai
lininkės V. Kuraitės įdomaus 
bt ; žaismingo apipavidalini
mo. Tai knyga — korta: 
žvilgteli į vieną knygos viršelį 
— išvysti S. Parulskio veidą, 
atverti kitų pusę — į tave 
aukštyn galva lyg kortoje 
žvelgia jaunosios kartos poezi
jos juodabarzdis karalius A. 
Marčėnas. 

Linksmai nusiteikę abu au
toriai jų bendros knygos pri
statyme vienas kitam ne
šykštėjo kandžių, bet bičiu
lišku replikų. Pakeisdami 
publika linksminusi džia-:u 

muzikantą, būgną mušė ir tie
du poetai. 

Muzikos netrūko ir kituose 
renginiuose. Sostinės Užupio 
rajono kavinėje surengtame 
poezijos vakare kompozitorius 
Vytautas Ji- -zapaitis kelis 
savo kūrinius gana jautriai ir 
išraiškingai ai iko paprasčiau
siu pjūklu. 

Viename Poezijos pavasario 
renginyje Rašytojų sąjungos 
pirmininkas V. Sventickas 
pranešė, kad naktį buvo api
plėštas Antakalnyje esantis 
šios sąjungos knygynas „At
žalynas". 

Sunerimęs dėl šio įvykio, V. 
Sventickas kartu išreiškė ir 
teigiamą nusistebėjimą: jau 
pradeda vogti ::e tik auksą, si
dabrą — vertybe, lobiu tampa 
ir knyga. 

Vilniet iškas M o n m a r t a s 

Užupyje, ant Vilnelės kran
to, surengtame poezijos va
kare filologė dr. Genovaitė 
Dručkutė, perskaičiusi į pran
cūzų kalbą jes išverstą poeto 
Antano A. Jonyno eilėraštį, 
pacitavo fragmentą iš paryžie
čio literato F. Jugeau impresi
jos Vilniaus kiemai. Užupio 
namų ir gatvių išvaizda, meni
ninkų trauka ir autonomija 
toje impresijoje lyginama su 
Monmartu. Juokaujama, kad 
Vilniaus centro gyventojai į 
Užupį gali pStekti tik su viza. 

Ne bet kam buvo leista skai
tyti savo poeziją ir Užupyje 
surengtame poezijos vakare. 
Poetus atrinko šio rajono pa
triotas poetas Antanas A. Jo
nynas. Tarp išrinktųjų buvo ir 
Eglė Juodvalkė. Iš Kauno 
buvo pakviesta dabar bekylan
ti poezijos žvaigždė Daiva Ce-
pauskaitė, iš užsienio svečių 
— Švedijoje gyvenantis kinie
tis poetas Li Li, slovėnas Aleš 
Debeljak, dar kai kurie. Kabi
nete palikes ministro portfelį, 
kaip lygus su kitais poetais 
savo poezija skaitė Kornelijus 
Platelis. 

Mano gaiva, Užupyje skam
bėjo gera, aukštos vertės poe
zija. Pasiklausyti jos atvyko ir 
prezidento patarėjas Raimun
das Mieželis. 

Poetai, savo eilėraščius skaitą Kaune, Maironio literatūrinio muziejaus sodelyje. Priekyje su ąžuolo 
lapų vainiku — laureatas Jonas Juškaitis; I eil. viduryje sėdi Bernardas Brazdžionis. 

Nuotr. Justino Lapinsko 

Prov inc i j ą s u d o m i n o 
poez i ja 

Sujaudinta provincijos gy
ventojų susidomėjimu poezija, 
iš Šiaulių ir Joniškio rajono 
kartu su kitais plunksnos 
broliais grįžo poete Vitalija 
Bogutaitė. Ji tai ypač pajutusi 
Skaistgirio miestelio moky
kloje. Gausiai susirinkę mo
ksleiviai įdėmiai klausėsi po
etų žodžių, jų skaitomų eilė
raščių. 

O kiek daug žmonių, pasak 
prozininko ir poeto Jurgio 
Kunčino, ne varu varomų, o 
vien savo noru, į poezijos skai
tymus sugužėjo Varėnos, Rad
viliškio, Mažeikių, Pakruojo, 
Pasvalio, kituose rajonuose, 
miestuose ir miesteliuose! 

P u s ė L i e t u v o s — poeta i? 

Kartais man atrodė, kad 
Poezijos pavasario dienomis 
poetais tapo bent jau pusė Lie
tuvos gyventojų. Rašytojų klu
be vykusioje vakaronėje „Eilė
raščiai per naktį" savo eilė
raščius iki išnaktų skaitė ne 
tik žinomi poetai, bet ir darbi
ninkai, tarnautojai, mokytojai, 
verslininkai, bedarbiai, jauni 
ir žilagalviai. 

Kitą dieną pilna Rašytojų 

klubo salė prigužėjo mokslei
vių. Visi norėjo paskaityti sa
vo sukurtas eiles. Suskaičia
vau net šešiolika premijų, ku
rias iš žinomų poetų sudaryta 
vertinimo komisija {teikė ge
riausius eilėraščius parašiu
siems moksleiviams. 

J o n u i S t r i e l k ū n u i s k i r t a s 
v a k a r a s 

J a u tampa tradicija Lietu
vos Nacionaliniame dramos 
teatre rengti pačių žymiausių 
poetų kūrybos vakarus. Poezi
jos pavasario dienomis teatre 
įvyko Jono Strielkūno poezijos 
vakaras. Pasak V. Sventicko. 
šis — vienas stipriausių poetų 
20 amžiaus mūsų literatūroje, 
skaitė ne tik savo naujausius 
eilėraščius, bet ir tarė žodį 
apie savo kūrybą. 

— Strielkūno eilėraščiai — 
tarsi daina. — man įstrigo va
kare kalbėjusio V. Sventicko 
žodžiai. 

Tad nenuostabu, kad apie J. 
Strielkūno poeziją vis suki
nėjasi kompozitoriai. Deja. 
poezijos vakare kalbėjusio mu
zikologo Viktoro Gerulaičio 
nuomone, niekam dar nepavy
ko parašyti muzikos, kuri ga
lėtų konkuruoti su šio poeto 

Savo eilėraščius Kaune, Maironio literntūrinio muziejau* sode- Siu metu Poezijos pavasario laureatas Jonus ''iškaitis Vilniaus 
lyje, skaito Bernardas Brazdžionis. Nuotr Justino I^apinsko Nuotr Justino Lapinsko \;ilk<- iš ( 

Mcmm.ir t r - l 7 t t p \ j f , 
ikonos. N u o t r - lus tu ; 

p-">ziją skaičiusi Eglė Juod-
i p ; n s k o 

žodžiais. Šiai minčiai pritarė 
ir garsusis operos solistas Vir
gilijus Noreika, padainavęs 
porą dainų, sukurtų pagal J. 
Strielkūno eilėraščius. 

Teatro vadovai sakė, kad ru
denį teatre numatoma sureng
ti Kazio Bradūno kūrybos va
karą. 

Poezi jos p a v a s a r i o 
l a u r e a t a s 

Pagal tradiciją Kaune, Mai
ronio literatūrinio muziejaus 
kiemelyje, paskelbiamas ir 
ąžuolo vainiku vainikuojamas 
Poezijos pavasario laureatas. 
Šiemet juo tapo poetas Jonas 
Juškaitis. 

— Mano poezija išaugo iš 
trijų kartų — knygnešių (juo 
buvo mano^enelis), savanorių 
ir pokario partizanų (jais buvo 
mano artimieji), — padėkojęs 
už apdovanojimą, pasakė J. 
Juškaitis. 

Patriotizmo, Lietuvos lais
ves varpų motyvai būdingi J. 
Juškaičio poezijai. Tai atsi
spindėjo ir laureato Kaune 
perskaitytuose eilėraščiuose, 
kurių dalį jis mielai perdavė 
Draugo šeštadieniniam prie
dui. 

Su J. Juškaičio poezija 
susišaukė stipriu, jaunatvišku 
balsu Bernardo Brazdžionio 
perskaityti nauji eilėraščiai. 
Beje, šiedu poetai — geri 
bičiuliai. Ir poezijos vakare. 
Maironio muziejaus sodelyje, 
jiedu, suglaudę pečius, sėdėjo 
greta vienas kito. 

Net Brazdž ion iu i 
n u s i b o d o 

Daug poetų Kaune be per
traukos skaitė savo eilė
raščius. Praėjo valanda, kita, 
o galo vis nematyti. Žiūriu — 
ne tik gausiai su-:rinkusi pub
lika ome nerimauti (anot 
sūduvių patarles — kas per 
daug. tai še lauk', bet ir B. 
Brazdžionis, iki tol įdėmiai 
klauĄs:s savo jaunųjų kolegų 
eilių, paomes popieriaus lapą, 
ėmėsi kažką rašyti. Pasirodo, 
pernelyg ilgų. ištęstų skai
tymų mėgėjams jis čia pat. 
poezijos vakare, sueiliavo Štai 
tokią, humoru nuspalvintą, 
repliką: 

Kiek čia priskaitė poetų. 
poečių 

Savo eilėraščių, tartum 
varškėčių. 

Kui sužinojau, kad einam 
prie galo. — 

Man net širdis apsalo. 
(Nukelta \ 2 psl i 
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JAV LB Kultu 
veik 

Artėja vasara. Vasaros 
metu laikinai užmiršime savo 
įsipareigojimus. Tačiau rude
niui atėjus, su nauja energija 
vel stosime į darbą ir LB apy
linkėse suaktyvės visuome
nine veikla. 

LB Kultūros tarybai rūpi 
kultūrinė veikla. Planai jau 
paruošti ir yra numatyti kai 
kurie renginiai. Vieni svarbes
nių bus pasižymėjusio lietu
vio, Lietuvos himno autoriaus 
Vinco Kudirkos 100-ųjų mir
ties metinių minėjimai įvai
riuose LB apylinkėse. Tai pro
gai pakviesta paskaitininke 
docentė dr. Irena Slavinskaitė 
ir aktorė Virginija Kochans-
kytė. Joms kelionių bilietus 
parūpino LB Kultūros taryba. 
Lietuvos Respublikos Kultū
ros ministerija yra suplanavu
si atsiųsti kilnojamą parodą 
apie dr. Vincą Kudirką. Vi
soms apylinkėms bus paruošti 
plakatai. 

Kultūros taryba ruošiasi 
premijų šventei, kuri įvyks 
Jaunimo centre, Čikagoje, 
lapkričio 14 d. Bus pagerbti 
išeivijos kūrėjai. Šventės tik
slas yra ne tik įteikti pinigines 
dovanas, bet ir at i t inkamus 
žymenis, drauge pareiškiant 
padėką už jų darbą. Šioji pre
mijų šventė bus 16-toji, LB 
Kultūros tarybos ruošiama. 

Kultūros taryba, padedant 
specialistams, priėmė ir pat
virtino premijoms skirti gaires. 
Šiais metais yra numatomos 
penkios premijos: muzikos, 
spaudos darbuotojo, dailės, ra
dijo ir mokytojo ar mokyklos. 
Buvo sudarytos premijoms 
skirti komisijos, kurios vykdo 
savo darbą. 

Lietuvos Kultūros ministeri
ja nėra numačiusi rengti 
2000-ųjų metų minėjimo pro
ga kultūrinių renginių JAV. 

A. Vaičiulaiti 
Lietuvių rašytojo Antano 

Vaičiulaičio palaikai iš Va
šingtono bus atvežti į Lietuvą 
ir perlaidoti Vilkaviškyje. 

Visiems žinomo romano Va
lentina autorius A. Vaičiu
laitis gimęs 1906 m. birželio 
23 dieną Vilkaviškio rajone, 
Didžiuosiuose Šelviuose. Jau
nystėje studijavo Kauno, taip 
pat Prancūzijos universite
tuose, nuo 1940 m. gyveno 
Jungtinėse Amerikos Valsti
jose. Mirė 1992 m.liepos 22 d. 
Vašingtone. 

Paskutinę rašytojo valią — 
ilsėtis tėvynėje, Vilkaviškyje, 
pasiryžo įvykdyti velionio naš
lė Joana Vaičiulaitienė, pri
siimdama rūpesčius ir išlaidas 
iki karsto su palaikais atgabe
nimo į Vilniaus oro uostą. Lie
tuvoje tuo rūpinsis sudaryta 
laidotuvių komisija, vadovau
jama Rašytojų sąjungos pirmi
ninko V. Sventicko. Lėšų pa
skyrė vyriausybė. Savo lėšo
mis bei organizacine veikla 
prisideda ir Vilkaviškio rajone 
savivaldybė. 

Lėktuvas su karstu Vilniaus 
oro uoste nusileis birželio 2C 
d. sekmadienį. Kartu į Lie 
tuvą atskris ir J. Vaičiulaitie 
nė su dukromis bei vaikai 
čiais. Oro uoste numatyta* 
trumpas sutikimo aktas. 

Karstą su A. Vaičiulaičio pa 
laikais bus galima aplankyt 
Vilniuje, Rašytojų sąjungos 
salėje, birželio 21 ir 22 d. Vii 
niaus arkikatedroje bazilikoj* 
birželio 22 d., arkivysk. Aud 
rys Juozas Bačkis aukos Mi 
šias už A. Vaičiulaičio vėlę. 

Birželio 23 d. po atsisveiki 
nimo apeigų, laidotuvių proce 
sija išvyks į Vilkaviškį. Vilka 
viskio katedroje Mišias auko: 

19 d. 

ros tarybos 
la 
račiau mes negalime ra-
niai tuos metus palydėti, ne-
lažymėję bent vienu, pla-
esnės ap imt ies renginiu mū-
,ų LB apylinkėse. Kultūros ta-
y b a yra susi tarusi su solistu 
r soliste, kur ie apkeliaus LB 
įpylinkes ateinantį kovo ir 
>alandžio mėnesį. Koncertai 
JUS aukš to lygio ir gerai pa
puošti. Buvo atsiklaustos LB 
įpylinkių vadovybes, kurios 
aorės, kad p a s juos tie koncer
nai būtų rengiami. 

Ilgai ruseno neįvykdoma 
svajonė Čikagoje a tkur t i 
:eatrą. Paga l i au LB Kultūros 
'.arybos iniciatyva ir aktorei 
\ ud re i Budrytei sutikus re
žisuoti, buvo sušauktas stei
giamasis susir inkimas. Susi- Atbut 
rinko būrys entuziastų akto- pasv< 
rių, t ad Čikagoje turėsime 
teatrą. Premjera įvyks rugsėjo 
19 d., sekmadienį, Jaun imo « 
;entre . Gėrėsimės rašytojo Pe- TAI 
tro Vaičiūno humoristine 
pjese „Tuščios pastangos". Į 
aktorių eiles daugiausia isi-
jungė mūsų tautiečiai, nese- °, , 
niai a tvykę iš Lietuvos. Mes 
džiaugiamės ir sveikiname. 
kad j ie jungias i į užsienio lie
tuvių ku l tū r inę veiklą. Antroji 
teatro premjera bus balandžio į e r r 2 
9 d. Lietuvoje pasižymėjusi ^ios 
teatro aktorė Irena Leoną- Loui 
vičiūtė režisuoja dramą „Dr. nio, 
Vincas Kudirka". įsigij 

LB Kul tūros taryba džiau- leistc 
giasi, k a d Lietuvių fondas, su
p ra sdamas mūsų kultūrinės 
veiklos s u n k u m u s , ištiesia fi
nans inę pagalbą. Taip pat LF 
pagelbsti LB apylinkių vado
vybėms, jei joms susidaro fi
nans inės problemos. Už visą 
tai t a r i ame nuoširdų ačiū. 

M a r i j a R e m i e n ė 
JAV LB Kultūros tarybos 

pirmininkė 

Pi r 

Kulti 
komi 
ti si 
ka ta 

JAV 

s grįžta namo 
pre la tas V. Gustait is . A. Vai
čiulaitis bus perlaidotas Vilka
viškio kapinėse greta savo £ J į 
tėvų ir ki tų artimųjų. 

Birželio 25 d. Vilniaus ro
tušės Kolonų salėje Meni
ninkų rūmai rengia li tera
tūr in į muzikinį Antano Vai- ^tk 
čiulaičio atminimo vakarą. -. 
J o a n a Vaičiulaitiene vakaro 
metu įteiks šių metų A. p ^ 2 

Vaičiulaičio premiją už geriau
sią novelę. 

blik; 
Raš; 

nių 
pra: 

Antanas Vaičiulaitis. Savi 
suti 

Be j au minėtos Valentinos, Qaį, 
A. Vaičiulaitis yra išleidęs p a v 
novelių r inkinius Vakaras sar- pyy 
go namelyje,Vidudienis kaimo p 0 S 
smuklėje. Pelkių takas, Kur m u 
bakūžė samanota, Vidurnaktis g 
prie Šeimenos, išvertęs pran- k e t . 
cūzų autorių knygų, paskelbęs 
kri t ikos straipsnių. Gyvenda
mas JAV, redagavo Aidų 
žurnalą. Pastarąjį dešimtmetį 
A. Vaičiulaičio kūriniai Lietu- I 
voje leidžiami pakartot inai . — 
Rašytojas ir pa ts dar spėjo ap- cij£ 
si lankyti atgimstančioje tėvy- joj< 
nėję. (Elta) užs 
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ius gamtai iš gilaus žiemos miego, miškas pin 
tikina grįžtantį pavasarį. Nuotr. A. Stasiulio 

AVLB KULTŪROS 
iYBOS PRASĖSIMAS 

mosios lietuviškos kny-
150-ųjų metinių JAV LB 
iros tarybos specialus 
tetas nusprendė pareng-
snųjų lietuviškų knygų 
logą, kuris yra New-
r bibliotekoje, Čikagoje, 
knygos yra dalis princo 

5-Lucien Bonaparte rinki-
kurį Nevvberry biblioteka 
o 1901 m. Tos knygos 
)S nuo 1653 m. iki 1882 

m. Katalogas ja 
sutiktuvės įvyk 
šeštadienį, Nevv 
koje. Čikagoje. 

Katalogo re< 
Giedrius Suba( 
Subačienė. Kor 
Paul Gehl, New 
kos knygotyro: 
dr. Domas Kaui 
universiteto kn 
droš vedėjas 
ziūnienė — VU: 
teto mokslinė 
senų ir retų s 
riaus vedėja. 

LB Kultūros tarybos narės (iš kairės) Regit 
la Petrauskaitė Vanderstoep. 

Poezijos pavas 
elta iš 1 psl. 

B. Brazdžionio ketureilį 
ijos vakaro pabaigoje pu-
ai pagarsino, perskaitė 
rtojų sąjungos Kauno sky-
s pirmininkas Petras Pa-
ais. 
joj po Poezijos pavasario 
Brazdžionis išvyko į Šiau-
. pakviestas į ten lei-
įmo literatūrinio žurnalo 
pai vakarą. Beje, pakeliui 
s iaubus B. Brazdžionis 
ašė kitą ketureilį (pa-
ėtinas poeto darbingumas, 
ybiškumas nepaisant ilgos, 
einančios kelionės iš Los 
reles). 
buvo taip. Pasinaudodami 

nardo Brazdžionio populia-
įu, Šiaulių „Rūtos" saldai-

fabriko savininkai pa-
'ė poeto padėti reklamuoti 
j gaminius. B. Brazdžionis 
ko, kad ant lietuviškų sal-
aių rinkinio būtų rašoma jo 
ardė. Vytės Nemunėlio sla-
ardis. autografas, o gal ir 
mėlis. Žurnalistų liudiji-
. kelyje iš Kauno į Šiaulius 
Brazdžionis ir parašė tą 
jreilį... 

„Monolog inė" 
konfe renc i j a 

Poezijos pavasario renginį 
poetų ir kritikų konferen-

Į „Esamasis laikas poezi-
i: 2000 susirinko visi 
;ienio svečiai — poetai ir 

būrelis lietuvi; 
tiku. Daugelis 
vo, tik Valdas 
goriškai pareis 
joje jau viskas, 
kyti — pasak 
poezijoj nieko 
Jam atkirto V 
tiekas: svarbu 
būti išsakomi 
mečio kalba, c 
problema esan 
rinioji karta 
rašo. todėl ja 
tams tenka trij 

Konferencija 
kvietė į disku: 
svarstymus. D 
joje dalyvavus 
rato Kęstučio I 
be minėtos V 
Sventicko kibi 
rencija tapo i 
dine. Dialogas 
vo pokalbio, gi 
kitokių nuon 
net amerikieč 
Czury tvirtinu 
skirta ne iš 
plačiajai pub 
poeto komuniV 
su visuomene 
sakė, kad sav 
nevengia „tai 
purvinas, ben 
pilnas gatves 
'beje. Craig 
seminarus ve< 
klose. bet ir ks 

Net tokia n 
samprata,, tai' 

as • mokslas 

Kr ** 
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į f 

..>is džiaugsmingu žalumu ir paukščių ciul 

išleistas ir jo 
spalio 23 d., 

įerry bibliote-

aktoriai: dr. 
us ir Giedra 
;ultantai: Dr. 
jenrj bibliote-

specialistas, 
as — Vilniaus 
gotyros kate-

Alma Bra-
iaus universi-

bibliotekos 
iaudinių sky-

NEWBERI 

\ Jautokaitė ir 

Ypač daug darbo įdėjo 1 
teto nariai: Dalia Sta 
Anysienė ir dr. Jurgis Ar 
kad šis katalogas iš 
šviesą. Kiti komiteto n 
Alė Kėželienė, Nijolė \ 
naitytė-Nelson, Laima 
trauskaitė-Var.derStoep 
pagalbininkai: Arvydas 1 
lis, Donatas Kavaliūnas, 
tina Vaičikonienė ir I 
Pautienis, paaukojusi 20 
Ypatinga padėka Lietuvi 
dui už finansinę params 
šis katalogas galėjo i 
šviesą. Tai unikali gal: 
pristatyti svarbias senas 
viskas knygas, žodynus 
matikas pasaulio moks 
kasam 

aris Lietuvoje 
poetų — kri-

p-ažiai teoriza-
Kukulas kate
lė, kad poezi-
tą reikia pasa
tą, ir lietuvių 
naujo nebus, 

lentinas Sven-
dalykai turi 

riekvieno laik-
jaunųjų poetų 
į ta, kad vįdu-
>er daug gerai 
miesiems poe-
abai stengtis, 
rodos, kvieste 

ijas ir įdomius 
ja! Konferenci-
> išeivijos lite-
eblio nuomone, 
Kukulo — V. 

kštėlės, konfe-
lonologų gran-
leišsivyste. Gy-
čų, atkirčio bei 
>nių nesukėlė 
ų poeto Craig 
as, kad poezija 
inktiesiems, o 
kai, ji esanti 
icįjos priemonė 

Craig Czury 
eilėraščius jis 

įpyti" net po 
mių ir vargšų 

po kalėjimus 
3zury poezijos 
l ne tik moky-
ėjimuose). 
elitinė poezijos 
svetima lietu

viškam požiūriui, liko 
mentuota, neatsakyta. 

Ba ig iamas is v a k a r 

Vilniaus universiteto K 
bievijaus kieme vyku 
Poezijos pavasario bai§ 
jame vakare poetai vėl 
savo eilėraščius. Nors 
gretimuose universitet< 
muose tuo pat metu vyk 
loro festivalis „Skamba, 
ba kankliai", bet baigia 
vakaras sutraukė daug 
jos mylėtojų. Ne tik ma 
ir kitiems susirinku 
sprendžiant iš jų atidos, 
įspūdį paliko Eglės 
vaikės paskaitytas eilė 
skirtas jos motinos r 
metinėms. Šiltai buvo si 
šios poezijos šventės la 
Jono Juškaičio paskaity 
lės. 

Sunku išvardyti gausi 
zus ir premijas, kuria: 
kiti poetai, vertėjai, ska 
Tepaminėsiu porą a 
notųjų. Geriausia meti, 
tove pripažinta aktorė 
Zizaitė, o geriausio ai 
che Poezijos Pavasaris 
išspausdinto ese autor 
Valdas Kukulas. 

Vakare buvo paskell 
dyklų konkurso lau 
Daugiausia — 21 p 
knygą ir du poezijos 1 
liūs su natom per prai 
metus išleido „Vagos 
dykla. 

JO* 
• 

Užaugom su liepsnų l 
Išeinant pro vartus iš 
Kaip buvo likusios lie 
Mirtis, kova ir išdavy 

Gyventi — jaus t i , kai 
Bekintančius, atmint 
Ir šydą užmarštis išsl 
Bauginančiai: nueis / 

Lyg saulei liūdnai — 
Per veidą vėliavai sul 
Sudavus, kryžiai, obe 
Greta lyg teismui sus 

O vis dėlto jaunystė j , 
Tolybėje visų vergijų. 
Žali žaibai ugnies vij 
Mums nemigo naktis 

Mes dar be vietos, o l 
Tylus, kada visur tok 
Per naktį vieną štai s 
Pradėjo. Viešpatie br 

Gyvenimą lyg skarą į 
Aš tau šilčiau pečius 
Kai keičias šis baisin 
Gal tokiu pat, o gal l 

* * * 

Priėjau prie šimtmeč 
Žvelgt žemyn arba te 
Vakarais šaltais pas 
Riejosi laukų gaisuo. 

Kulkoms švilpaujant 
Šioj šalelėj gynė taip 
Prasilenkiame nė ne\ 
Išgyvena gyvas taiki 

Jei saviesiems mirus 
Vienas palikai, tai d 
Laiką lėmė žvelgt, ki 
Ir išbris mirties mar 

; • . - . . . -
I ' : . 

Knygnešių širdim sen 
Savanorių tu, tėvų šL 
Aš nuo pirmutinio pa 
Širdimi su tremiamų 
Lyg naktis suplėšytoj 
Nuaidėjo šimtmetis s 
už gyvųjų nuolat stoj 
Lig pradžios — ir aš 

Nuo viršūnės žvelgda 
Aš klausau... kaip cy\ 
Širdyje, lyg paskutini 
Partizanas, Dievą sa 

* • * 

Laimingas, kad mūsų laikai 
Atspindusių upių išlaikė dar 
Švarių ąžuolynų su bokštais: 
Nes visa, kas buvo, matau ir 

Uždekit ugnis ant piliakalnit 
Lyg perplauktos gelmės gyvei 
Viltim, bet nuo josios į žmoni 
Prie medžio po medžio, pakil 

Surink mus ant šimtmečių si 
Ir dvasioje savo, tegu čia mū. 
Tegu iš jų raitos kaip liepsnc 
Taip ąžuolas žemę, apšvietęs 

Kad niekas mūs krašto senai 
Į vakarus saulė pareitų ties ; 
Ramybė jums — varpas kelii 
Ir nakčiai užmigtų ugnis pel 

DRAUGAS 

= 

IASJUŠKAITIS 

iežuviais 
vysti, 
tuviams 
stė. 

Ip žmonės veidus, 
palieka 
įleidus 
nr nieką. 

odaliskai— 
ytai 
liskai 
tatyti. 

Ii 

apuotis 
s griausmas, 
palvuotis 
angiausias... 

įlamžius, 
apsiausiu, 
gas amžius 
>aisiausiu. 

io viršūnės 
<lyn gali. 
iutę šunes 
s toli. 

' aplink lopšinę, 
ir nyks. 

oažinę. 
nys. 

' lyg paminklas 
ar tau tą 
ir kils palinkus 
ias tauta. 

«f 
.eliai mano, 
rdie, 
rtizano 
sudie. 

i šūvio 
taiga: 
osžuvę 
ne pabaiga. 

mas, kaip dulka, 
oia... aš klausau. 
į kulką 
ugau sau. 

neatskyrė, kad kilpos 
kalnus žalių 
ten tu man sutilpus, 
užmiršt negaliu. 

f. Tolyje pliska 
įimas su nedrąsia 
>s, it gaisras per mišką 
o plist laisvės dvasia. 

enksčio mūs žemėse, Dieve, 
s dulkes supūs, 
>s ir žinda pro žievę 
virš lopšio lapus. 

šiais keliais neišblokštų, 
>at pirkele, 
ims pasakytų iš bokšto, 
enų patale. 

1999 

ioms metinėms skirtame poesi* 
klasiko poezijos vertėjai (ii 

Marcinkevičius. 
Nuotr- Justino Lapinsko 

uokias 

okliais 
apvijo. 
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Leidiniai 
LAISVAI EILIUOTAS KALBĖJIMAS 

Esu įpratęs naują poezijos 
rinkinį, jei nedidelis, perskai
tyti nuo galo iki pradžios, tada 
nuo pradžios iki galo. Jei po 
kelių dienų skaitant, tie eilė
raščiai daro įspūdį, vadinasi 
— rinkinys yra vykęs. Bent 
man šiuo metu. 

Taip yra su Australuos lie
tuvės poetės Aldonos Vesčiū-
naitės poezijos rinkiniu Me
džiai ryto laisvėj, kurį šiemet 
išleido Algimanto Mackaus 
knygų leidimo fondas Čika
goje, su gan skoningais, poetės 
palankumą augmenijai išreiš
kiančiais aplanko ir skyrių 
piešiniais. Dailininkas — Vikto
ras Simankevičius. Smagu 
knygelę paimti į rankas. Dar 
smagiau kam nors padovano
ti. Tik maga prikišti knygos 
redaktoriams: kodėl aplanke 
nėra bent kelių sakinių apie 
autorę? O tai juk normaliai 
daroma Amerikoje. 

Veščiūnaitės knyga sudary
ta iš keturių skyrių: „Melsvo 
skambesio lietusr. „Debesų 
laisvėj", „Kodėl +s rimtis 
medžiuose saulei . džiantis" 
ir „Nesibaigia medžių kal
bėjimas". 

Pagrįstas Veščiūnaitės žave
sys medžiais. Juk ji kilusi iš 
miškingos Lietuvos. Tuo tarpu 
Australijoje, kaip viename ei
lėraštyje stebisi atklydėlis 
suomis, „nėra miškų nėra 
miškų / nėra už miesto nei to
lybėse". Tačiau poetė suranda 
medžius — įvaizdžius daug 
kur: ir „tirštai tankiuose / Ta-
smanikos kalnuotuose miš
kuose", ir „klevo lapų auksu" 
žvilgančiose Ravenos mozai
kose, ir saulėlydžio rimtyje, ir 
lietingoje popietėje, kuri „ne
ardo / medžių susiklausymo", 
ir Piero della Francesca pa
veiksle, kur „visa apylinkė gie
da medžiais". Prie šio pavei
kslo medituodama, Veščiu-
naitė šlovina su Italijos menu 

susietą Sforza Montefeltrų 
giminę. Jų rūmuose su savo 
tėvu lankėsi ir jaunutis Rafae-
lis. Šio turiningo eilėraščio už
sklandoje klausiama: „O Bona 
Sforza iš Milano kuo pasi
žymėjo lietuviškoj šiaurėj?" 

Atsakymo nereikia: kas do
misi Lietuvos Didžiosios Kuni
gaikštijos istorija, žino ar 
bent gali pasiskaityti enciklo
pedijoje. Tam poezija ir yra, 
kad paakintų domėtis daug 
kuo. Šitokių, visuotinę dailę ir 
muziką iliuminuojančių, deta
lių yra apsčiai Veščiūnaitės 
rinkinyje. Tuo ji tarsi įsijungia 
į V. Mačernio, A. Nykos-Ni
liūno ir T. Venclovos erudicinę 
srovę, mielai skalaujančią Va
karų kultūros krantus. 

Tad rinkinyje skaitome, 

kaip „įkvėpęs saulės spindesio 
senasis / Pisanello nupaišė 
medžio kontūrus, / sparnus 
plaštakių aplink galvutę ryš
kiai / plazdenančius. Ginevra 
d'Este žiedų draugystėje / gy
venusi..." Ir apie berniuką Pa
ganini veidu, ir apie dvylika
metę Megumi Fųjita, kuri 
„išeis ir / suskambins La Cam-
panella, / o visas orkestras 
simfoninis / netilps mužutėje 
scenoj". Eilėraštyje „Lakštin
gala gal lakštingalai" minimas 
kompozitorius Cimarosa. Nea
polio dailininko Francesco 
Candido paveiksle Cimarosa 
pavaizduotas: „Visuomet prie 
klavesino. Visuomet su puoš
naus paukščio plunksna / 
rašalui pavilgyt. Visuomet 
gaidų sąsiuvinys. / Visuomet 
šalia po ranką". 

Nei citatos, nei tikriniai var
dai eilėraščiui nekenkia, jei 
tik esmingai įsilieja. Bet ar 
supras skaitytojas, kad čia tu
rimas minty T. Venclovos rin
kinys, perskaitęs eilėraščio 
„Veržiasi žiedų skeveldromis" 
paskutinėj strofoj: „Tankėjanti 
šviesa visai / dar neseniai 
šiuos krantus pasiekė"? Negi 
kiekvienas yra įsikalęs į galvą 
Venclovos knygų pavadi
nimus? 

Veščiūnaitės eiliavimas, 
nors kartais ir be skyrybos 
ženklų, nevargina skaitytojo. 
Jos verlibro sąranga žais
mingai sklandi, nėra metaforų 
grūsties, nei kokių transcen
dencinių skrydžių. Atsisk
leidžia suprantamas būties 
vyksmas esamojo laiko er
dvėje. Žiūrėk. Klausykis. 
Gėrėkis. Džiaukis tuo, ką ma
tai, ką girdi. Medituok. Ir 
eilėmis pašlovink tai, kas to
kio pašlovinimo nusipelno. Jo
kio egocentriškumo. Retai esu 
susidūręs su taip dosniai ak
centuojamu optimizmu. Poetė 
vieną eilėraštį tiesiog pavadi
na „Nebėra vietos liūdesiui". 
O knygos baigtiniame tekste, 
proziškai samprotaudama, 
išdėsto savo pasitikėjimą ku
riančiu žmogumi: „Muzika, 
kaip ir poezija / išlaiko tęsti
numą, sužydi ir neįmano-
miausioj / aplinkoj. Nuo vieno 
kuriančio žmogaus / iki se
kančio". „Barbariškumą per
auga / švelnios melodijos — 
kalbančios eilės". 

Paprastos, geros mintys, 
daug kam perdėm žinomos. 
Bet jas pabrėžti ir kartoti pra
vartu, juolab mūsų gaivalingoj 
epochoj, kai vis labiau pasi
duodama visokiems žiaurių 
instinktų antplūdžiams. Taip 
— tegul kalba melodingos 
eilės. Tegul — „visa apylinkė 
gieda medžiais". 

Pranas Visvydas 
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U Australuos atvykusi poetė Aldona Vesčiūnaitė džiaugiasi Poezijos pavasario almanachu, kuriame 
išspausdinti ir jos naujausi eilėraščiai. Kairėje — almanacho sudarytojas poetas Benediktas 
Janusevičius, viduryje — mūsų šeštadieninio priedo nuolatinis bendradarbis Algimantas Antanas 
Naujokaitis. Nuotr. Ričardo Šileikos 

ALDONA VEŠČIŪNAITĖ 
VISA APYLINKĖ GIEDA MEDŽIAIS 

—• j | Viso apylinkė gieda medžiais. 
^ į* Pžero della Francesca prisėjo 

"^ "". pridaigstė — prisagstė kalvų kalvelių, 
permatomų linksmų giraičių 
nuostabiai atspėjęs perspektyvos 

paslaptis. » » • 

i 

Išblyškęs kunigaikštienės veidas. 
Tampriai prigludęs plaukų apdangalas, 
vėriniai perlų kaip ankstyvi pumpurai 
apjuosia kaklą, puošia senovinį drabužį. 

NEARDO MEDŽIŲ SUSIKLAUSYMO 

Lietinga popietė 
neardo 

valandų ritmo 
medžių susiklausymo 

nuglostyti lašais 
lietaus purškalais 

atklydėliai paukščiai nepaiso 
pražingsniuojančių 

platybėse jiems skendi pievų žolynai 
krūmokšnių — ryškių gėlynų salos 

pakilus laiptais 
už tų aukščiausių medžių 

jau salėje 
jaunutė pianistė mintinai 
visą IMPROMPTU Šopeno 

pradžioj lyg nedrąsiai 
lyg nesklandžiai 

lyg išsivyniodami drąsėja 
tonai . 

paliejami —pasiliedami 
pasišokinėdami visus klavišus užvaldo 
dailūs mezginiai darniai 
šilko bliuskutę puošia 
jaunutė pianistė atidžiai 
valandų ritmo klausosi 

CHORVEDŽIŲ 
ENCIKLOPEDIJA 

Protingas veidas. Mąstantis? 
Sekantis upokšnį Metaurus? Nujojantį 

Guidobaldo? 
• 

Išėjus pasivaikščioti už miesto vartų 
jei atsisuktų 

dosniai užsipila spalvomis miestas. 
Išdidūs rūmai dunkso pastoviai 

nesikeičia. 
Rodos neliečiami laiko. 

Lietinga popietė neardo 
medžių susiklausymo 

LAIKAS KLAUSYTIS PASAKOJIMŲ 

Ritmingai supasi danguj 
tamsių šakų dar tik nujaučiami 

vainikai. 
Kiekvienas lapas šakose savaip 

atsako ryto vėsumai. 

Taip atsistot kur nors tarp medžių 
ir laukt kol saulė patekės. 

Laikas klausytis valandom Beethoveno 
sonatų kilniai melodingų, 
įsupus ir nulydės Patetiškoji 
Adagio contabile—Rondo-Allegro. 

Laikas klausytis pasakojimų 
Peterio Camenzindo kartu peržengiant 

Nimikon kaimą 
įstrigusį giliai tarp uolėtų kalnų, 
kur medžiai kitaip kalba, 
rungiasi savaip su greitaisiais vėjais 
šiurkščiai išraižančiais jų liemenį. 

Laikas klausytis valandom užgeriant 
vandeniu 

duslaus ir prislopinto balso — kadais 
Mačernis tai kalbėjo: 

„Po sustingusiu ir statišku paveikslu 
įžiūrėti ritmą, kuriantį ir veiklų''. 

Medžiai ryto laisvėj, 1999 
Chicago 

Aldona Vesčiūnaitė — apie tave 

Gimiau ir užaugau Alytuje, Dainavos krašte. Studijavau Vilniaus Dai 
lės akademijoj, tapyba. Vėliau baigiau Ecole des Arts *t Metiers, Frei-
bourge. Spalva, linija, šviesos-šešėlio žaidimas flgunnėj kompozicijoj 
buvo mano studijų centre. 

Vidiniai gamtovaizdžiai pradėjo formuotis žodžiais, jau gyvenant Aus
tralijoje. Sydney mieste. Stebėjau ryškius šio krašto kontrastus spalvose, 
gamtovaizdyje. Rašau maždaug nuo 1964 metų. Mano pirmoji poezijos 
knyga Žodžiai kaip salos buvo išleista 1976 metais, Amerikoje. Algiman
to Mackaus.... Aidinčios upės, išleista 1983 m. Amerikoje. Antroji 
.Aidinčios upės", išleista 1985 m. taip pat Amerikoje. Išleido Algimanto 
Mackaus knygų leidimo fondas. 

Nepaisant poeto pastangų, žodžiai ir jų prasmės atitolsta kartais kaip 
nepasiekiamos salos ar priartėja-ryškėja, kaip gaivus, nauji atradimai. 
Man atrodo, kad poetas yra ypatingai jautrus žodžio reikšmei žmogaus 
bendravime su Jmogumi, kūrybiniam žmogaus tęstinume. 

11A rink.nin Medžiai ryto laisvą) 
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CHORVEDŽIAI 

Boleslovas Zubrickas. Pa
saulio lietuvių chorvedžiai. 
Enciklopedinis žinynas. Lie
tuvos Liaudies kultūros cen
tras, Vilnius, 1999 m. 

Lietuvos liaudies kultūros 
centras išleido muzikologo, 
humanitarinių mokslų dakta
ro Boleslovo Zubricko pa
rengtą enciklopedinį žinyną 
Pasaulio lietuvių chorvedžiai. 
Knygoje — 877 labiausiai lie
tuvių chorinei kultūrai nusi
pelniusių Lietuvos ir užsienio 
(JAV, Kanados, Australijos, 
Vokietijos, Latvijos, Lenkijos) 
vargonininkų bei chorvedžių 
kūrybinės biografijos su nuo
traukomis. Pratarmėje pažy
mima, kad naudotasi įvairiais 
dainų švenčių leidiniais, 
chorų lankstinukais, koncertų 
programomis, knygomis apie 
muzikus, enciklopedijomis, 
žinynais, muzikos žurnalais 
ir periodine spauda. 

Ištraukos iš pratarmės 
Šiame enciklopedinio po

būdžio leidinyje sudėti Lietu
vos, JAV, Kanados, Australi
jos, Vokietijos ir dar vienos ki
tos šalies lietuvių kilmės 
žymūs ar žymesni, veiklesni 
chorų vadovai, taip pat muzi
kos pedagogai, tie kompozito
riai, vargonininkai ir kiti mu
zikai, kurių kūrybinė veikla 
susieta su chorais. Knygos 
gale pateiktai Lietuvos aukš
tąsias muzikos mokyklas bai
gusių chorvedžių vardinis są
rašas, taip pat santrauka 
anglų, vokiečių, prancūzų ir 
rusų kalba. 

Šiuo žinyno tipo leidiniu sie
kiama įamžinti lietuvių chorų 
vadovų, muzikos pedagogų ir 
vargonininkų gyvenimą bei 
darbus, per asmenybių prizmę 
pateikti kuo platesnę lietuvių 
chorinės kultūros panoramą. 
Be to, užsibrėžtas didesnis 
uždavinys — į dienos šviesą 
iškelti ir pamirštus tiek Lietu
vos, tiek išeivijos pirmuosius 
žinomus mūsų chorų vadovus-
vargonininkus. Gaila, apie 
daugel) jų nėra pilnesnių bio
grafinių duomenų ir jie dar ne 
visi į šį leidinį pateko. Ateities 

tyrinėtojų garbinga pareiga 
toliau tęsti pradėtus šiuos sri
ties darbus. 

Atrenkant į šį žinyną asme
nis, vadovautasi tam tikrais 
kriterijais. Įtraukti patys pir
mieji žinomi Lietuvos chorve
džiai-vargonininkai; chorve-
džiai-vargonininkai, kurie ak
tyviai reiškėsi savo vietovėje, 
chorvedžiai-vargonininkai ir 
muzikos pedagogai, kurių 
veikla reikšminga visos Lietu
vos chorinei kultūrai; chorve
džiai-vargonininkai ir pedago
gai, kurie buvo veiklūs už Lie
tuvos ribų. Taip pat vadovau
tasi Lietuvos miestų ir rajonų 
švietimo ir kultūros skyrių, 
mokymo ir mokslo įstaigų bei 
kūrybinių organizacijų reko
mendacijomis. Tyrinėjimų aki
ratyje buvo ir išeivijos chorai 
bei jų vadovai. Apie kuriuos 
pavyko surinkti pilnesnius 
biografinius duomenis, tie į 
šią knygą įdėti. Tačiau ne
maža dalis užsienio chor
vedžių į mano laiškus neat
sakė. Jų kūrybinės biografijos 
galėjo būti tikslesnes ir pil
nesnės. O apie kuriuos nėra 
išsamesnių biografinių duo
menų (tik pabiros žinutės), tie 
neįtraukti, kol nebus surasta 
daugiau patikimų žinių. Tą 
patį galima pasakyti ir apie 
Lietuvos chorvedžius. Be to, 
dalis chorvedžių iš pirmosios 
mano knygos Tarybų Lietuvos 
chorvedžiai (1984) į šią nepa
teko todėl, kad jau sykį buvo 
pagerbti ir per pastarąjį pen
kiolikmetį nieko naujo nenu
veikė arba visiškai pasitraukė 
iš muzikinės veiklos. Kai ku
rie nenorėjo, kad jų biografijos 
ir nuotraukos būtų garsina
mos, arba atsisakė pateikti 
pilnesnius biografinius duo
menis. Kita vertus, neįma
noma į vieną knygą sudėti 
visų žinomų chorvedžių kūry
binių biografijų bei jų nuo
traukų — susidarytų ir antras 
tomas. 

Daugiausia sunkumų kilo 
rašant pirmųjų Lietuvos ir 
užsienio chorvedžių-vargoni-
ninkų kūrybines biografijas. 
Paaiškėjo, kad išeivijos (iŠ da
lies ir Lietuvos) įvairiuose lei
diniuose skelbtos chorvedžių 
gimimo, mokslo, darbo ir mir
ties datos ne visur tikslios 
arba jų iš viso nėra. Kiek buvo 
įmanoma, ieškota ir tikslinta, 
bet dar ne viskas surasta — 
žinyne tie dalykai pažymėti 
klaustukais. Taip pat nepavy
ko surasti kai kurių chorve-
džių-vargonininkų mokytojų 
vardų ir tikslesnės pavardžių 
rašybos formos. Nuo surinktų 
duomenų gausos kai kur pri
klausė, kiek kuriam chorve
džiui knygoje skirta vietos, bet 
šiaip daugiausia lėmė chorve
džio kūrybines veiklos turinin
gumas ir reikšmingumas, jo 
nuopelnai mūsų choro menui. 
Apie kai kuriuos chorve
džius (daugiausia kompozito
rius) yra išleistos monografi
jos, todėl žinyne jų kūrybinės 
biografijos irgi trumpesnės. 

Parašyti tokį enciklopedinį 
žinyną buvo galima, tik nusi
metus bolševikinės okupacijos 
pančius ir atgavus nepriklau
somybę. Sovietinės okupacijos 
metais nebuvo galima rašyti 
apie vargonininkus ir bažny
tinius chorus, muzikus trem
tinius ir išeivius. Tai patyriau 
ir išgyvenau leisdamas knygas 
apie chorus ir chorvedžius, 
rašydamas straipsnius ir di
sertaciją. Pirmąją knygą teko 
pavadinti Tarybų Lietuvos 
chorai (1979), o antrąją Ta
rybų Lietuvos chorvedžiai 
1984). Su kitomis buvo jau 

šiek tiek lengviau: jos gavo 
tokius pavadinimus — Moks
leivių chorai < 1988), Specia
liųjų vidurinių ir profesinių 
technikos mokyklų moksleivių 
chorai" (1991), Lietuvos chorų 

istorija (1994/. Sovietiniai 
ideologai mums buvo prime
tę nuostatą: kas sulaukė 
1940-ųjų tariamojo sovietų iš
vadavimo metų, tas buvo ge
ras tarybinis žmogus, o kas 
gyveno ir dirbo iki tol, buvo 
carinis, buržuazinis, klerikali
nis, nacionalistinis, antitary
binis ir dar kitoks. Del sovie
tinės valdžios aukštų ideologų 
spaudimo ir cenzūros dalis net 
žinomų „tarybinių" chorvedžių 
nepateko į pirmąją mano 
chorvedžių knygą, nes tuo 
metu jie nuėjo vargonininkau
ti į bažnyčias. Šiuo leidiniu 
turbūt bus kompensuota ta 
skriauda, kurią patyrė ne vie
nas žinomas chorvedys-vargo-
nminkas, tremtinys ir išeivis. 

Turbūt ne naujieną pasaky
siu, kad mūsų pirmieji chorų 
vadovai tiek Lietuvoje, tiek 
išeivijoje buvo vargonininkai, 
kad pirmieji chorai sukurti 
prie bažnyčių. Visas XLX a. 
pabaigos ir XX a. pradžios lie
tuviškų chorų sąjūdis neštas 
ant vargonininkų rankų, nors 
jų muzikinis išprusimas daž
niausiai buvo nedidelis. Para
pija ir bažnyčia buvo ta vieta, 
kur būrėsi ir brendo mūsų 
chorai. Atgavus lietuvišką 
spaudą, tie patys chorai buvo 
ir bažnytiniai, ir pasaulieti
niai. Anot kompozitoriaus ir 
chorvedžio S. Šimkaus, pra
sidėjo chorų „klojimų gadynė", 
kada nė vienas vakaras-vai-
dinimas neapsieidavo be cho
ro. Chorų sąjūdis ypač pa
gyvėjo, kai 1918-aisiais Lietu
va išsikovojo nepriklausomybę 
ir buvo susirūpinta krašto 
švietimu, mokslu, kultūra. Iki 
tol pagrindinė chorvedžių ren
gimo mokykla buvo J. Nauja
lio vargonininkų kursai, o ne
priklausomybės metais pra
dėjo kurtis muzikos mokyklos 
ir konservatorijos, kurios ėmė 
rengti kvalifikuotesnius var
gonininkus ir chorvedžius. Pa
daugėjo muzikos mokytojų 
kursų, kitokių kvalifikacijos 
kėlimo renginių. Į Lietuvą 
sugrįžo nemaža muzikų, moks
lus baigusių užsienyje. 

Į užsienį mūsų muzikai 
pradėjo vykti dirbti dar gero
kai prieš Pirmąjį pasaulinį 
karą. O bolševikams 1940-
aisiais okupavus Lietuvą, itin 
daug talentingų muzikos 
veikėjų pasitraukė į Vakarus 
— daugiausia į Vokietiją, 
vėliau iš ten emigravo į JAV, 
Kanadą, Australiją ar kitas 
pasaulio šalis. Dalis muzikų, 
kurių veikla buvo susijusi su 
bažnyčia ir įvairiomis poli
tinėmis partijomis bei organi
zacijomis, iš Lietuvos ištremti 
į Sibirą. 

Kadangi Lietuva apie 50 
metų buvo okupuota, ji neteko 
dalies savo inteligentijos ir 
iškilių asmenybių, o jos 
kultūra ir menas patyrė daug 
materialinių ir dvasinių nuo
stolių. Vis dėlto sumanių kul
tūros, švietimo ir meno vei
kėjų didelėmis pastangomis ir 
okupuotoje Lietuvoje daug kas 
padaryta gero. Plėstas muzi
kos ir meno mokyklų tinklas, 
pradėta daugiau rengti chorų 
dirigentų, vėliau ir vargoni
ninkų. Jau iki 1990 metų Lie
tuvos vidurinės ir aukštosios 
mokyklos parengė 6.673 chor
vedžius, o per pastaruosius 
metus jų skaičius dar gerokai 
padidėjo. " 

Lietuvoje būta per 2.000 
chorų ir apie 100,000 daini
ninkų. Gyvų chorų sąjūdį 
padėjo išlaikyti mūsų dainų 
šventės, jau seniai tapusios 
gražiausiais ir įspūdingiau
siais muzikinio ir apskritai 
kultūrinio gyvenimo akcen
tais. Respublikines dainų 
šventės sutelkdavo iki 400 
chorų ir iki 20.000 choristų. 

(Nukelta ; 4 psl 
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Lietuviškos knygos 
plinta pasaulyje 

sienio kalba, gražiausios kny
gos, metų iliustratoriaus no
minacijos skirtos išrinkti re
prezentatyviausias lietuviškas 
knygas. Knygą suvokiant kaip 
bendro Lietuvos kultūrinio ly
gio kondensuotą išraišką, pre
mijuojamosios knygos tur i at
likti reprezentacinę ir rekla
minę funkciją savo kraštui . 
Tai turėtų paskatinti Lietuvos 
leidėjus ieškoti naujų idėjų ir 
kelių, kaip integruotis į pa
saulio knygų rinką ir pasiekti, 
kad knygos atsiradimas virstų 
reikšmingu kultūriniu reiški
niu Lietuvos kultūros politi
kos atžvilgiu. O išeivijos 
leidėjams tai turėtų būti savo
tiškas iššūkis ir kvietimas 
jungtis bendram darbui. 

ceso dalimi, didintų vertimų 
kokybę ir išjudintų šioje kul
tūros dalyje slypinčias gali
mybes. Todėl rūpinomės trijų 
premijų už geriausią metų 
eilėraščio. no\<.iės, romano 
vertimą iš lietuvių kalbos 
įsteigimu. 

Rengiamasi lietuvių litera
tūros vertėjų seminarui Ni
doje. Jis vyks uirželio 14-16 
dienomis Tomo Mano kultūros 
centre. Kvieciaru: visi žinomi 
lietuvių literatūros vertėjai. 
Jau sutiko atvažiuoti Korneli
jus Heilas iš Austrijos, Klau
sas Berthelis iš Vokietijos, Ja-
goda Rogoža ir Danuta Bro-
dowska iš Lenkijos, Virginija 
Dzvonkaitė-Koivula ir Aulis 
Kailio iš Suom.jos, Siarhejus 

— Minė jo te , k a d J ū s ų Šuppa iš Čekijos Loreta Bur-
į s t a igos v i e n a s p a č i ų sva r - nytė, Viktorija Heiskanen-

Jolanta Zabarskaitė. 

Viešosios įstaigos „Lietuviškos knygos" direktorė Jolanta Zabars
kaitė atsako i Draugo korespondento Lietuvoje Algimanto A. Nau
jokaičio klausimus. 

— Apibūdink i te J ū s ų 
į s t a igos sva rb iaus ius t i k s 
l u s i r uždav in iu s . 

— Xietuviškos knygos" pa
grindinis uždavinys yra rūpin
tis lietuvių literatūros ekspor
tu bei lietuviškų knygų popu
liarinimu užsienyje. Viena šio 
darbo kryptis — kaupiama in
formacija apie lietuvių lite
ratūrą ir Lietuvos leidėjų kny
gas, kurios platinamos tarp
tautinėse knygų mugėse, per 
užsienio partnerius — lite
ratūros sklaidos organizacijas, 
užsienyje gyvenančius lietuvių 
literatūros vertėjus, ambasa
das, kitas institucijas. Kita 
kryptis yra skatinti rašytojus, 
vertėjus, leidėjus savo veiklą 
ir kūrybą orientuoti į europi
nio lygio standartus, įveikiant 
„mažosios tautos" ir „mažos 
literatūros" kompleksus. 

— Kokiu b ū d u užs ienyje 
g a r s i n a t e l ie tuvių, t a r p jų 
i r išeivijos a u t o r i ų k ū r i 
n i u s , kas šioje sri tyje p a d a 
r y t a i r dar n u m a t o m a ? 

— Kaip jau minėjau, mūsų 
įstaiga dalyvauja tarptautinė
se knygų mugėse su savo in
formacine medžiaga, o taip 
pat rengia stendus, atstovau
dama visiems Lietuvos leidė
jams. 

Artimiausias darbas — į 
Jeruzalės tarptautinę knygų 
mugę, kuri vyks birželio 20-25 
d., vežamos originalios lietu
vių autorių knygos, meno al
bumai, žodynai, istorinė lite
ratūra. Jeruzalės knygų mu
gėje ketinama pristatyti Lie
tuvos stendą plačiajai publi
kai, tikimasi sukviesti Lietu
vos bičiulius. Lietuvos žydų 
egzilę. 

Leidėjai mums patikėjo pa
rengti Lietuvos valstybinį 
stendą labiausiai pagarsėju
sioje Frankfurto knygų mu
gėje. Frankfurto muges autori
nių teisių katalogui, kuriame 
pasaulio leidėjams siūloma 
geriausia lietuvių li teratūra, 
pateiksime 30 lietuvių autorių 
knygų, tarp jų bus ir išeivijos 
autorių. 

Kita veiklos perspektyva — 
literatūros vakarų rengimas 
užsienyje. Birželio mėnesį sa
vaites „Vilnius sveikina Ber
lyną" metu „Lietuviškos kny
gos" kartu su Berlyno lite
ratūros sklaidos organizacija 
Xiteraturwerkstatt Berlin" 
rengia literatūrinį vakarą te
ma „Vilnius pasakoja". Pa
kviesti rašytojai Jurgis Kun

činas ir Ričardas Gavelis bei 
literatūrologas Vytautas Ku
bilius, kuns pristatys lietuvių 
literatūros dabartinę padėtį 
bei trumpai supažindins su 
lietuvių literatūros istorija 
Berlyno literatūrinę publiką. 
Šį renginį Berlyno partneriai 
planuoja pristatyti spaudoje ir 
populiarinti „Interneto" kana
lais. Tikimasi, kad tokie rengi
niai turėtų tapti gera tradici
ja. Turime pirminį pasiūlymą 
surengti lietuvių literatūros 
vakarą Londone, lietuvių ra
šytojus norėtų pasikviesti suo
miai. 

Esame atviri visiems kon
taktams su pasaulio litera
tūros sklaidos organizacijo
mis, vertėjais, leidėjais. 

Didelis strateginis žingsnis į 
priekį kartu su Kultūros mini
sterija įsteigtas premijų fon
das, kurio tikslas skatinti 
rašytojų, vertėjų ir leidėjų 
pristatymą visuomenei, didin
ti jų visuomeninį įvaizdį. To
kio pobūdžio premijų iki šiol 
nėra buvę (išskyrus gražiau
sių knygų apdovanojimą"). Tai 
kasmetinės premijos už ge
riausius lietuvių literatūros 

vertimus į kitas kalbas, trys 
stambios premijos už geriau
sias metų noveles, už metų lie
tuvių literatūros knygą, už 
gražiausias metų knygas ir 
geriausio metų knygos ilius
tratoriaus vardą. Premijuoti 
literatūros kūriniai ir knygos 
turi būti siūlomos užsienio 
leidėjams. Premijos turėtų su
judinti Lietuvos kultūrinę vi
suomene. Tikimės įtraukti iš
eivijos knygų leidėjus, rašy
tojus, dailininkus, vertėjus ir 
suteikti jai galimybę pasijusti 
realia Lietuvos įvaizdžio pa
saulyje kūrėja, nes jų teikimas 
inominavimas, atrankos krite
rijai, premijuotų kūrinių ir 
knygų kelias į užsienio rinką) 
turi būti plačiai pristatomas 
visomis žiniasklaidos priemo
nėmis, viešai diskutuojama. 

„Lietuviškų knygų" partne
ris — Lenkų literatūros fon
das, labai aktyviai dirbantis, 
propaguodamas lenkų lite
ratūrą, išbandė netradicinį 
kelią. Užsienio leidėjams siū
loma įsigyti Lenkijos leidėjų 
knygų autorines teises (ne at
skirų autorių). Šis kelias pasi
rodė vaisingas, todėl „Lietu
viškos knygos" perima kai
mynų patirtį. Metų lietuvių 
literatūros knygos, geriausios 
Lietuvos leidėjų knygos už-

b i a u s i ų t iks lų — i n f o r m a c i 
j o s a p i e l i e t u v i š k a s k n y g a s 
k a u p i m a s i r p l a t i n i m a s pa 
sauly je . N u o d u g n i a u pa 
p a s a k o k i t e ap i e į s t a i g o s in
f o r m a c i n ė s s i s t e m o s ve ik
lą, o t a i p p a t a p i e „In
t e r n e t o " pus lap į , j o p a k 
lausą užs ienyje , m ū s ų iš
e ivi joje . 

— Mūsų įstaiga tegyvuoja 
pusę metų, todėl at l iekame 
„kempinės" vaidmenį, kau
piame pačią įvairiausią infor
maciją apie vertimus, vertėjus 
iš lietuvių kalbos, leidėjus, ku
rie užsienyje domisi lietuvių 
autoriais ir t.t. Šią informa
ciją apie lietuvių l i teratūros 
s tatus quo mėginsime apiben
drinti kitais metais išei
siančiame pirmajame meti
niame JLietuviškų knygų" lei
dinyje anglų kalba Books from 
Lithuania. Per muges ir už
sienio partnerius skelbiamės 
galintys suteikti bet kokią in
formaciją apie lietuviškas 
knygas visiems norintiems, š i 
informacinė sistema jau vei
kia — gauname įdomių pa
klausimų, pavyzdžiui, kas 
išleido Antano Smetonos bio
grafiją ir pan. 

Svarbiausias kitų metų dar
bas — parengti informacijos 
paketą apie pasaulio lei
dėjams siūlomus lietuvių au
torių kūrinius ir knygas anglų 
kalba. Ypač svarbu turėt i lie
tuvių autorių kūrinių (ar 
ištraukų) angliškai, nes užsie
nio leidėjai nenori pirkti katės 
maiše. 

Kitais metais turėsime savo 
„Interneto" puslapį, planuo
jame prisijungti prie bendros 
Centrinės ir Rytų Europos 
literatūrų sklaidos informa
cinės sistemos. 

— Kaip sekas i o r g a n i z u o 
t i mūsų , n e i š s k i r i a n t i r 
išeivijos, r a š y t o j ų v e r t i m u s 
į k i t a s k a l b a s ? G a l š io je sr i 
tyje ga l ė tų p r i s i d ė t i a n g l ų 
k a l b a ge ra i ž i n a n t y s išei
vijos r a šy to ja i , k u l t ū r i 
n i n k a i ? 

— Vertėjai yra svarbiausia 
mūsų veiklos sritis, nes be jų 
nė įstaigos „Lietuviškos kny
gos" nebūtų. Įsteigtos premi
jos vertėjams už geriausius 
metų vertimus į kitas kalbas 
— labai svarbus kultūrinės 
politikos žingsnis, nes tiek 
JLietuviškų knygų", tiek pa-
našių užsienio literatūros 
sklaidos organizacijų (NOR-
LA'os, Danijos literatūros in
formacijos centro. Lenku lite
ratūros fondo, etc.) patirt įį 
rodo, kad vertėjai yra svar
biausias veiksnys skat inant 
literatūros sklaidą. ,Ue te -
viškos knygos" patyrė, kad 
dažnai literatūros propagavi
mo darbas grindžiamas asme
niniu entuziazmu, kuris kar
ta;-, nesulaukdamas dėmesio 
iš Lietuvos, blanksta. Geriau
sių metų vertimų premijavi
mas paskatintų vertėju veik!.), 
sustiprintu dabar gerokai iš
klibusius ryšius su Lietuvos 
kultūra, leistų vertėjams pasi
jausti Lietuvos ku l tūnmo pro 

Abubekerovaitė. Jonas Ohma-
nas iš Švedijos. Sotirios Sau-
liotis iš Graikijos. Prieš kelias 
dienas Laima Sruoginytė ir 
Birutė Ciplijauskaitė patvirti
no, kad atvyks iš Amerikos. 
Kvietimai iškeliavo į Vengriją. 
Rusiją, Baltarusiją, Ukrainą, 
Prancūziją, Ameriką, Norve
giją, Islandiją, Latviją, Italiją, 
Gruziją, Estiją. Seminaro 
metu planuojama aptarti ver
timų iš lietuvių kalbos pro
blematiką, lietuvių literatūros 
sklaidos užsienyje taktiką ir 
strategiją, konkrečios pagal
bos vertėjams užsienyje gali
mybes. Iš Lietuvos dalyvaus 
rašytojai, Kultūros ministeri
jos atstovai, kritikai, leidėjai. 
Vertėjų, taip pat ir išeivijos, 
suinteresuotumas ir pagalba 
yra neįkainojamu Iš Lietuvos 
pusės mes mėginsime padėti, 
dirbdami kaip fondas verti
mams į kitas ka'.bas paremti. 

JLietuviškos knygos" gavo 
pirmąsias paraiškas iš už
sienio leidėju lietuvių lite
ratūros vertimų rėmimui. Jos 
pateiktos svarstyti Kultūros ir 
Sporto rėmimo fondui. Latvių 
leidykla „Spriditis" leidžia 
Emilijos Liegutės apysaką Ru

dis, kuris tapo Džimiu (ver
tėjas Hermanis Margeris Ma-
jevskis). Suomių leidykla 
JKehramedia OY" pasirengusi 
išleisti Marko Zingerio ro
maną Aplink fontaną arba 
mažasis ' Paryžius (vertėjai 
Virginija Dzvonkaitė-Koivula 
ir Aullis Kailio). Švedų leidy
kla „Ariel/Forlags ab Gondo-
lin" leidžia Tomo Venclovos 
eilėraščių rinktinę (beje, rink
tinė leidžiama 15,000 egzem
pliorių tiražu, kuriuo Švedi
joje spausdinami tik žino
miausių poetų rinkiniai). Šios 
knygos vertėjai Anna Harri-
son, Loreta Burnytė ir kiti. 
Lenkijos vyriausybe remia di
džiulį Alicijos Rybalko pro
jektą Šiuolaikinės lietuvių lite
ratūros antologija. Svarstytini 
visi projektai, todėl naudoda
masi proga, kviečiu išeivijos 
vertėjus kreiptis į mus dėl lie
tuvių literatūros vertimų rė
mimo. Mes turime paraiškos 
formą. Svarstytini visi projek
tai, kurie užsienyje turi lei
dėją. Mūsų adresas — JLietu-
viškos knygos", Basanavičiaus 
5, Vilnius 2683, Lietuva, tel7 
faks. +370 2 61 87 41 . 

— Kok ius r y š i u s p a l a i 
ko te su JAV į k u r t u k n y g ų 
p l a t i n imo c e n t r u „The Bal-
t ic Booksheld" , p r i e k u r i o 
veiklos p r i s i d e d a išeivi jos 
rašy to jas Kazys A l m e n a s ? 

— Mes buvome susitikę su 
K. Almenu, kuris papasakojo 
apie knygų iš Lietuvos preky
bos Amerikoje idėją. Kitais 
metais galėtume tapti šios 
įstaigos pagalbininkais Lietu
voje. Kodėl kitais metais. 
Darbų apimtis tokia didelė, 
kad tai taptų įmanoma, tik 
išplėtus darbuotojų skaičių. 
Tačiau jau dabar visa širdimi 
sveikiname tokią reikalingą ir 
Lietuvos kultūrai svarbią ini
ciatyvą. 

— Kokia J ū s ų n u o m o n ė 
apie ga l imybes p r e k i a u t i 
l i e tuv iškomis k n y g o m i s iš
eivijoje, p a s i t e l k i a n t d ien

r a š č i o Draugas, k i t u s kny
g y n u s , A. M a c k a u s k n y g ų 
l e i d i m o i r k i t u s f o n d u s ? 

— Yra tokia lietuvių patarle 
JSiekada nežinai, kur rasi, o 
kur pamesi". Tai būtų vie
šosios įstaigos JLietuviškos 
knygos" a tsakymas skepti
kams, kurie mano, kad knygų 
iš Lietuvos prekyba Amerikoje 
neturi didelių perspektyvų. 
Mūsų suprat imu, JAV iš
eivijos skaitytoją tur i pasiekti 
visos jo norimos knygos iš Lie
tuvos, tai jo prigimtinė teisė. 
Koks prekybos būdas optima
liausias — šį klausimą reikia 
gerai išnagrinėti (gal pirmiau
sia knygas reikia užsisakyti iš 
katalogų ar panašiai). Lietuva 

turi būti suinteresuota, o JLie-

Nuotr. Alekso Urbos. 

tuviškos knygos" yra pasiren
gusios padėti, kas, beje, buvo 
patvirtinta Draugo administra
toriaus Valentino Krumplio, 
j am apsilankius JLietuviškų 
knygų" būstinėje. 

— K a i p sekasi r e n g t i s 
t a r p t a u t i n i a m p r o j e k t u i 
„ L i t e r a t ū r o s ekspresas. . .— 
E u r o p a — 2000"? ,.; _; r ;? 

Projekto užmojai didžiuliai, 
darbų daug. Šį projektą Lietu
voje remia Vilniaus miesto 
savivaldybė ir, kas ypač. svar
bu, Lietuvos geležinkeliu^ ben
drovė. Šiuo metu yra labai 
daug techninio ir organizaci
nio darbo. Apie 130 Europos 
rašytojų sutikimą Vilniuje • ti
kimės papasakoti Draugo 
skaitytojams vėliau. 

• 

Nuotr. A. Jakito 

CHORVEDŽIŲ 
ENCIKLOPEDIJA 

Atkelta iš 3 psl. 
Okupuotos valstybės sąlygo
mis dainų šventės suvaidino 
teigiamą ir labai svarbų vaid
menį lietuvių tautos kultūri
niame bei dvasiniame gyve
nime. Jos padėjo išlaikyti savo 
krašto papročius ir valsty
bines tradicijas. Kiek įmano
ma buvo 3tengtasi neprarast i 
dainų švenčių tautinio kolori
to, dalyvius ir klausytojus pa
kylėti •, aukštesnes dvasingu
mo pakopas. Prie dainų šven
čių organizavimo ir dirigento 
pulto tarpukario ir pokario 
metų Lietuvoje stojo mūsų 
pirmieji muzikai profesionalai 
J. Naujalis, S. Šimkus, J. 
Gruodis, J . Žilevičius, A. 
Vaičiūnas N. Martinonis, J. 
Šarka. A. Likerauskas, M. 
Karka. A. Ilčiukas, J . Karosas, 
A. Budriūnas, K. Kaveckas, A. 
Gimžauskas, J . Švedas, K. 
Griauzdė, K. Gurevičius, J . 
Kamaitis, A. Kairys, J . Dam
brauskas, J . Motiekaitis, A. 
Olšauskas, J . Dautar tas ir 
daugelis kitų vyresniosios bei 
jaunesniosios kartos chor
vedžių. 

Vel atgavus nepriklausomy
bę, mūsų chorai ir dainų 
šventės nusikratė okupacinės 
valdžios primesto plakatinio 
ideologinio repertuaro ir at
skleidė tikrą nepriklausomo 
krašto muzikinės kultūros su
klestėjimą. Tai parodė 1990 
Lietuvos taut inė dainų šventė, 
1994 I Pasaulio lietuvių dainų 

šventė Kaune ir Vilniuje bei 
1997 Lietuvos moksleivių dai
nų šventė Vilniuje. Įspūdinga 
buvo ir 1998 II Pasaulio lietu
vių dainų šventė Vilniuje. ' T 

Lietuviai chorvedžiai išei
vijoje, be daugelio vietinių 
parapijų dainų švenčių ir kitų 
tautinių renginių, nuo 1956 
pradėjo rengti tradicines JAV 
ir Kanados lietuvių dainų 
šventes. Jos vyko: 1956 1-oji 
Čikagoje, 1961 2-oji Čikagoje, 
1966 3-oji Čikagoje, 1971 4-oji 
Čikagoje, 1978 5-oji Toron
te, 1983 6-oji Čikagoje ir 1991 
7-oji Čikagoje. Jas organizavo 
ir prie dirigento pulto stovėjo 
daug iškilių asmenybių: J. 
Žilevičius, A. Mikulskis, A. 
Aleksis, B. Budriūnas, J. Gai
delis, K. Steponavičius, J . 
Kačinskas, B. Jonušas, P. 
monas, A. Kačanauskas, 
Mamaitis, A. Stephans, S. 
deika, V. Baltrušaitis, 
Sližys, F. Strolia, V. Verikaitis 
ir kt. 

Australijos lietuviai nuo 
1960 metų kas dveji metai 
rengia dainų, šventes tai 
Sydnėjuje, tai Melbourne, tai 
Adelaidėje. 1998 m. Geeolonge 
įvyko 20-oji jubiliejinė lietuvių 
dainų šventė. Ten dainų 
šventes organizuoja ir jose di
riguoja jaunesniosios kartos 
chorvedžiai. 

Kadangi dainų šventės itin 
reikšmingi tautinės kultūros 
renginiai, todėl rašant tiek 
Lietuvos, tiek išeivijos chor
vedžių kūrybines biografijas, 
visur akcentuojamas jų įnašas 
į dainų šventes. 

Dr . Boleslovas Z u b r i c k a s 

Ar-
V. 

So-
S. 


