
><

(I Jetuvoii\ 
nacionalini 
M. Mažvydo 
k bibliotekaJ

A

Literatūra • menas mokslas
K

v

DRAUGAS — šeštadieninis priedas 2001 m. liepos 7 d. Nr. 131 (27)
Saturday supplement July 7, 2001 No. 131 (27)

Šių metų Poezijos pavasario 
laureatas

Per Lietuvą nuskambėjo — 
nuaidėjo šių metų Poezijos pa
vasaris. Prasidėjusi Vilniuje, 
Rašytojų klube, visų Poezijos 
pavasario laureatų vakaru, 
šventė nukeliavo į tolimiau
sius Lietuvos kampelius. Pa
siskirstę grupėmis, poetai ir jų 
plunksnos broliai iš užsienio 
su savo naujausia kūryba bu
vo nuvykę į Alytų, Anykščius, 
Birštoną, Molėtus, Joniškį, 
Skuodą, Šilalę, Tauragę, Vil
kaviškį, Zarasus, ir dar kitus 
miestus, rajonus, net kaimus. 
Trys vilniečiai poetai ir iš Či
kagos atskridusi Eglė Juod- 
valkė nusibeldė pas mūsų bro
lius lietuvius Punsko ir Sei
nų kraštuose.

Poetai sakė, jog visur buvo 
nuoširdžiai, svetingai sutikti, 
pavaišinti ir išklausyti, o lite
ratūros kritikas Kęstutis 
Keblys iš Joniškio dar parsi
vežė padėkos raštą už biblio
tekai dovanotas enciklopedi
jas. Be čia paminėtų svetur 
gyvenančių rašytojų, Poezi
jos pavasario renginiuose da
lyvavo iš tolimos Kalifomįjos 
atvykęs Bernardas Brazdžio
nis, savo eilėraščius skaitęs 
Kaune, Maironio namų sode
lyje surengtame poezijos va
kare, Vitalija Bogutaitė, To
mas Venclova, Sigitas Birge- 
lis iš Punsko, iš Australuos 
kone kiekvieną vasarą apsi
lankanti Aldona Veščiūnaitė, 
poeto Aliaus Balbieriaus jau

pavadinta mūsų poezijos pa
triarche. Beje, savo eilėraš
čius ji skaitė ne tik Tauragėje 
ir Vilkaviškyje, bet ir Vilniaus 
universiteto Filologuos kie
melyje įvykusiame baigiama
jame poezijos šventės vakare. 
Jame skambėjo daugiausia 
užsienio kalbos. Mat, Europos 
kalbų metų proga šiemet skai
tyti savo poezyą (greta „bu
dėję” vertėjai ją perskaitė ir 
lietuviškai) pirmenybė buvo 
suteikta visam būriui poetų 
iš Islandijos, Latvijos, Angli
jos, Rusijos, net Kipro bei kitų 
užsienio valstybių. Iš JAV da
lyvavo net keli poetai, tarp jų 
poetas ir filosofas Harvey L. 
Hix, pernai pelnęs T. S. Eliot 
premįją, i anglų kalbą išver
tęs JAV mūsų poeto Eugeni
jaus Ališankos poezijos kny
gą-

Netrūko ir kitų renginių. Iš 
įvairių Lietuvos mokyklų į 
Rašytojų klubą susirinkę, 
moksleiviai skaitė savo eilė
raščius, o kitą vakarą ir naktį, 
jau tradicija tapusiuose, nak
tiniuose skaitymuose dalyvavo 
kas tik norėjo. Vilniuje, Lietu
vos pramonininkų konfedera
cijos salėje, buvo surengta 
poetų ir kritikų konferencija 
— diskusija „Eilėraštis — fik
cija ar istorijos dokumentas?”

Kaip ir kiekvienų, taip ir šių 
metų Poezijos pavasaryje vi
siems rūpėjo, visi spėliojo kam 
atiteks šiemetinio Poezijos pa

Poetė Eglė Juodvaikė skaito savo eilėraščius Poezijos pavasario 
renginyje. Algimanto Žižiūno nuotrauka.

vasario laurai, kuriam poetų 
bus uždėtas ąžuolo lapų vai
nikas. Pagal tradiciją, ši žinia 
paskelbiama Kaune, Mairo
nio literatūriniame muziejuje 
prasidedant didžiajam poezi
jos vakarui. Šį kartą jau 37- 
uoju Poezijos pavasario lau
reatu paskelbtas ne koks nors 
garsėjantis sostinės ar Kau
no poetas, bet vienkiemyje 
tarp Dzūkijos miškų, V. Krė
vės gimtinės pašonėje gimęs 
ir iki šiol su žmona — juodą
ją keramiką kuriančia daili
ninke Terese Jankauskaite, 
čia gyvenantis neseniai į Ra
šytojų sąjungos narius priim
tas ir 32 metų sulaukęs Sta
sys Stacevičius. Vilniaus uni
versitete jis studijavo lituanis
tiką, o nuo 1995 m. iki šiol 
dirba Valstiečių laikraščio šio 
krašto korespondentu. Išleido 
keturias eilėraščių rinktines. 
Pasak kritikės D. Mitaitės, S. 
Stacevičiaus poezija remiasi 
jo artimiausios aplinkos įs
pūdžiais, įvykiais, kartais pla
tesnėmis Lietuvos istorijos re
alijomis.

Visada įdomu, ką apie save 
ir savo poeziją, apie mūsų li
teratūrą ir gyvenimą tradici
nėje kalboje pasakys laurea
tas. Štai S. Stacevičiaus žo
dis, gausiam poeto ir litera
tūros mylėtojų būriui tartas 
Maironio namų sodelyje:

— Senieji lietuvių dievai 
irgi dalyvauja Poezijos pava
sariuose. Jie gegužės pradžio
je į atokią sodybą tarp Mer
kinės miškų atsiuntė spar
nuotą pranašę — kielę, ir ta 
paukštė su plunksna snape
lyje. lyg kokia draugė, nutūpė 
ant rankos juodajai kerami
kei Teresei Jankauskaitei... 
Po savaitės, kaip nekeista, ži
nią apie man atiteksiantį gra
žų vainiką, išgirdau iš žmo
nos... Moterys pirmosios suži
no paslaptis, ypač, jeigu jas 
saugoju mėgstami rašytojai...

Tai ir yra poezija, pasireiš
kianti visur: moters šukuose
noje, Stelmužės ąžuolo šako
se, Kauno katedros varpinėje 
ir tylioje, išmirusioje poeto An
tano Kalanavičiaus sodyboje. 
Dabar vėl vienišėjančioje.

Pro savo vienkiemio langą 
matau alyvas arba pusnis, 
arklius arba debesis, provin
cijos dar nemačiau. Bet yra 
dvasinė provincija, ryjanti 
žmones ir miestus, kertanti

Šių metų Poezijos pavasario laureatas Stasys Stacevičius su 
žmona keramike Terese Jankauskaite. Algimanto Žižiūno nuotr.

mūsų miškūs ir gaminanti iš 
mūsų berželių popierių. Kas
dienėms blogoms naujienoms 
spausdinti. Kartais atrodo, 
jog pralaimim Lietuvą, ne ry
tams, ne vakarams, o patys 
sau, tamsiajai savo pusei, gob
šumui, pykčiui, nevilčiai, blo
goms naujienoms. Per tas ne
geras žinias užmirštame svar
biausią: nepaisant negandų, 
gyvename pačiais geriausiais 
laikais, kurių mums galbūt 
pavydės proanūkiai. Šiandien 
nekariaujame, nedreba žemė, 
nesiaučia maras, dar nepa
virto šlapiu Černobyliu Balti
ja. Dar tik pradeda keistis 
klimatas ir t.t- Todėl šiandien 
pats geriausias metas ieško
ti, džiaugtis gyvenimu, statyti 
tvirtovę ateičiai. Iš plytų ir iš 
poezijos.

Dėkoju kolegoms rašytojams

už šią gražią dovaną ir jau
čiu laureato vaikiną kaip do
vaną už būsimas knygas. 
Ačiū Kauno miesto savivaldy
bei už dėmesį poezijai ir peo- 
tams. Džiaugiuosi visais čia 
susirinkusiais gražiais žmo
nėmis ir esu su tais, kurie 
dabar toli, bet vis tiek drau
ge. Noriu, kad ir po šimto 
metų čia būtų vainikuojami 
laureatai, didesni ir stipresni 
už mane poetai, nes poezija 
yra lietuvių kraujas ir gyvy
bė.

Priėmęs laureato regalijas 
ir premiją, S. Stacevičius pa
skaitė pluoštelį savo nauju 
eilėraščių. Dalį jų laureatas 
sutiko pasiūlyti Draugo kul
tūrinio priedo skaitytojams.

Algimantas Antanas 
Naujokaitis

Kada sulauksime tomo?

Istorikas prof. E. Gudavičius (kairėje) ir Vydūno fondo valdybos
pirm. V. Mikūnas.

Birželio mėnesyje iš Čikagos 
į Vilnių atvykęs Akademinio 
skautų sąjūdžio Vydūno fondo 
valdybos pirmininkas Vytau
tas Mikūnas aplankė ligoni-

Stasys Stacevičius

* ♦ •
i

Netobulai aš klaupiuosi, keliuosi 
pamaldose už visus, 
kas rankas susikruvino 
ar susikruvinti jų negalėjo 
už mano bažnytkaimį.

Liepa žalioji!..

Netobulai aš žvairuoju 
į kairę, į dešinę.
Vis pagalvoju, ar besvarbu 
dešinė ir kairė 
beržui, uosiui, 
alyvoms šventoriuje.

Man įdomu, kaip žegnosis 
pražilusi senė 
nugairintu veidu, 
netekus kažkur dešiniosios, 
teturinti kairiąją.

Luktelk, akimirka, 
netobulai aš žegnojuosi.

♦ * ♦

— Vakaruos jam, regis, prašviesėjo...
— Abejingi vakarų veidai...
— Pamažu ateis visi šventieji...
— Ne visi, gal du ar trys ateis...
— Bet palaimins tartum liūdną karį...
— Ta palaima laiko nepridės...
— Buvo jis kažkam gražus ir geras...
— Netausojo savo pavardės...
— Išsisiautę, sako, žmogiškąja...
— Žvarbumoj gal jau nekieminės...
— Už mane jisai nesumokėjo...
— Nebrangino eglių giminės...
— Bet kai ko iš šalčio pasimokė...*
— Jo namuos perdaug langų žvarbių...’
— Negi speigas gali būti blogas...
— Nesvarbu, dabar jau nesvarbu...
— Rytuose jam, regisi, šviesėja...
— Ta šviesa jį tamsai užliūliuos...
— Pamažu ateis visi šventieji... ,
— Pasiskubins ar pasivėluos...
— Gal įkurs vėlyvą savo alką...
— Svetimas ugnelei niekdarys...

Gieda krosnis, moterys ar malkos 
užkalba žiaurėjančias duris.
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Daug poetų ir jų kūrybos gerbėjų susi.-nko i baigiamąjį Poezijos pavasario vakarą Vilniaus univer
siteto Filologijos kiemelyje. Priekyje (iš dešinės) — poetai Jonas Strielkūnas ir Paulina Žemgulytė.

nėję besigydantį ir sveikstan
tį žymųjį istoriką prof. Ed
vardą Gudavičių. Šiam fon
dui parėmus, prof. E. Guda
vičius parašė, o Lietuvos Ra
šytojų sąjungos leidykla 1999 
m. išleido Lietuvos istorijos 
pirmąjį tomą, susilaukusį di
delio visuomenės susidomė
jimo ir populiarumo. Išleistos 
net keturios šios istorįjos lai-

• dos. V. Mikūno duomenimis,
• jau išplatinta ir parduota net 

17,000 egz. prof. E. Gudavi
čiaus Lietuvos istorijos I to
mo.

— Vienas iš svarbiausių 
šios mano kelionės į Lietuvą 
tikslų — susitarti ir paska
tinti profesorių Gudavičių 
parašyti antrąjį šios istorijos 
tomą, — paaiškino V. Mikū-

Edmundo Kulikausko nuotr.

mo reikalus, paaiškėjo, kad 
jo dar teks palaukti, nes au
torius dabar turi pabaigti 
pradėtą darbą apie Lietuvos 
Statutą. Profesorius pažadėjo,
kad rašyti Lietuvos istorijos 
antrąjį tomą jis imsis po dvie
jų metų. Šio tomo išleidimą 
taip pat parems Vydūno fon
das, sakė V. Mikūnas.

Vydūno fondas Lietuvoje 
atlieka ir daug kitų gerų 
darbų. Neskaitant finansinės 
ir organizacinės paramos 
knygų leidybai, fondas ne
mažam būriui Lietuvos stu
dentų skiria stipendijas, kas
met įteikia Akademinio skau
tų sąjūdžio įžymių veikėjų 
konkursines vardines premi
jas.

Beje, Vydūno fondas dabar re
mia iš Punsko lietuvių krašto 
kilusio Lenkijos MA prof. B. 
Makausko parašytos Lietuvos 
istorijos vertimą iš lietuvių į 
anglų kalbą, o paskui — jos

♦ ♦ ♦
a

Tebeturėčiau iš Stelmužės išvežtą* gilę 
ir moteries padovanotą 
apyskaidrį gintaro luitą.
Žiūrėčiau į gelmę, į gylį, 
į tolstančius, grįžtančius, 
baltus, nebaltus. Gal dar nesopėtų 
dėl motinos, dėl 
seserų ir dėl brolių, 
dėl moters... Galvočiau 
be atvangos, ko 
čia toliui ir tolumai trūksta... .
Trys tūkstančiai 
metų po Kristaus 
dar jaunas stovėčiau 
ant įlankoj dylančio molo 
ir laukčiau, ir laukčiau 
ir laukčiau gražiausios bangos.

♦ ♦ ♦
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nas.
Ligoninėje &u prof. E. Gu- 

Algimanto Žižiūno nuotrauka, davičiumi aptarus antrojo to-

išleidimą.
Algimantas A. 

Naujokaitis

Bandai išsirinkti iš jūros bangų . .
artimiausią, veržliausią, šokliausią, 
panašią į vaikišką užmojį 
ar į jaunatvišką užmačią.
Bangos išblaivina ar apsvaigina, 
o pačios, tikriausiai, nei svaigsta, 
nei blaivosi. Bangos, atrbdo, 
nenuobodžiauja, nepaskuba, neužsibūna, 
neskolina ir nesiskolina, 
niekad nebūna negrabios, 
nerangios ar vangios, 
patenkintos arba apviltos.
(Dabar labai gera — 
galbūt ne prieš gerą.) 
Ir nežinau, ar supilčiau, 
ir tu nežinai, ar supiltumei 
artimui kapą, 
panašų į lekiančią bangą.
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DRUSKININKŲ REZISTENCIJOS IR TREMTIES MUZIEJUS
VILNIAUS ALĖJA 24

NAUJA EKSPOZICIJA

ninkė ieško ir suranda naujų 
technologijų bei medžiagų, 
savitą stilių ir eksponavimo 
būdą.

1995 m. Šv. Mykolo Archan
gelo bažnyčioje Kaune daili
ninkė V. Zamalytė buvo pasi
telkta, kuriant nepakartojamą 
renginį lietuvių tautos genoci
do aukoms paminėti: tai buvo

sidėjo sunkus lietuviškų mo
kyklų atgimimas. Apie jį daug 
buvo rašoma spaudoje. Tary
bos nario Gintauto Kazlausko 
iniciatyva LPKTS Druski
ninkų skyrius 1996 metais or
ganizavo akciją „Lietuvišką 
knygą — Vilnijos mokykloms!” 
Miesto mero Vytauto Janonio 
pasiūlymu į ją įsijungė 3-oji ir

mokyklų jaunesniųjų klasių 
mokinių. 2001-aisiais, po me
tų pertraukos, jos vėl atnau
jintos, nes savivaldybė pa
skyrė lėšas transporto išlai
doms padengti. Ekskursijose 
dalyvavo daugiau kaip 400 
penktų klasių moksleivių iš 
visų mūsų miesto ir aplinki
nių vietovių mokyklų. Džiugu,

1941-1953 TRĖMIMAI
* GINKLUOTA ANTISOVIETINĖ REZISTENCIJA
* ANTANO DAMBRAUSKO KAMBARYS

EKSPOZICIJA ATIDAROMA - 2001 08 02 -14 vai.
MUZIEJAUS DAR8OLAIKAS- TREČIADIENIAIS 4 4 1 0 ..a]

SEKMADIENIAIS H’10 VOL ll-AME AUKŠTE

Atminties kryžkelėse
Šiais metais Lietuvoje 

plačiai pažymimas 1941 m. 
trėmimų šešiasdešimtmetis, 
nes karta, patyrusi žiaurius 
istorijos ir lemties išmėgi
nimus, dar gyva ir nori apie 
tai kalbėti. Erškėtrožių, bijū
nų ir jazminų žiedais kvepian
tis birželis daugeliui primena 
tragiškas 1941 m. dienas, at- 
pąjįjįna . ,sunkiai gyjančias 
žaizdas. Pasak poeto Vytauto 
Cinausko, tada, besibaigiant 
ketvirtajam XX a. dešimtme
čiui,

Dar nieks nedegino žmonių 
^■<-••9 trobų,

Negriovė kryžių, pamatų 
neardė,

Ir būsimas „banditas” su 
„stribu”

Kieme mokyklos kamuolį 
‘ J dar spardė.

• Bet jau artėjo Pirčiupiai, 
•” M ' Rainiai

Ir jūros Laptevų banga į 
slenkstį plakės.

Tos bangos plakimas girdi
mas ligi šiol. Ar tai turi būti 
tik tėvų ir senelių atmintyje 
blėstantys mūsų istorijos pus
lapiai? Šiandien ne vienas tei

gia, kad neverta temdyti 
naujų kartų gyvenimo slogiais 
prisiminimais. Tauta be at; 
minties — tauta be ateities, — 
tvirtina kiti. Atminties pra
radimas tautai yra tas pats, 
kas amnezija atskiram indivi
dui. Bet kaip apie tai kalbėti 
šiandien, kad būtum išgirstas 
ir išklausytas jaunosios kar
tos, kad krauju atpirktą istori
nę tiesą paskleistum plates
niame pasaulyje? Net ir aki
vaizdūs įrodymai liudiji
mai, dokumentai, nuotraukos 
— palies žmogaus protą ir 
širdį tik tada, kai prabils 
aiškia šiuolaikiška kalba, 
įtaigia forma.

Tokią formą surado daili
ninkė Vida Zamalytė. Baigusi 
Vilniaus dailės institutą, ji 
yra viena iš nedaugelio kū
rybiškai ir naujoviškai dir
bančių dailininkų, visa siela 
atsidavusi šiai skaudžiai te
mai. Su Lietuvos Gyventojų 
genocido tyrimo centru bei 
Genocido aukų muziejum dai
lininkė parengė ne vieną įspū
dingą parodą tremties, antiso- 
vietinio pasipriešinimo, par
tizaninės kovos temomis. 
Kiekvienai ekspozicijai daili-

unikalus didingas reginys su 
batikos vėliavomis, išrašyto
mis rankraštinėmis citatomis, 
su žuvusių partizanų atvaiz
dais — altoriumi, tremtinių 
kryžiais ir gyvų renginio daly
vių figūromis plazdančioje 
žvakių šviesoje, įvairiaspal
viais prožektoriais apšviestoje 
erdvėje.

Tie, kas lankėsi ar apsilan
kys tremties šešiasdešimt
mečio minėjimo dienomis Ge
nocido aukų muziejuje Vilniuje 
(buvusiame KGB pastate), 
galės pajusti kamerų šaltį, 
pasmerktųjų akis, žvelgian
čias nuo sienų.

Druskininkų rezistencijos ir 
tremties muziejuje š.m. bir
želio 2 d. atidaryta nauja pa
roda, skirta Sibiro tremčiai. 
Šiame nedideliame, iš men
kiausių lėšų visuomeniniais 
pagrindais veikiančiame, mu
ziejuje galima susipažinti su 
šio krašto partizanų kovų re
likvijomis bei legendinėmis 
kovotojų asmenybėmis, meniš
kai sukurtuose dailininkės V. 
Zamalytės stenduose. Ir šian
dien be jaudulio negalima 
žvelgti į dokumentus su paties 
Berijos parašu, į Sibiro vaikų 
tremtinukų akis, į dūlančius 
kryžius Sibiro sniegynuose. 
Įdomus maršrutas per restau
ruotas pietų Lietuvos parti
zanų žemines kviečia jaunuo
sius lankytojus.

Garsiai skamba Grūto parko 
reklama. Tačiau lankytojų 
smalsuolių kelias turėtų pra
sidėti čia, kukliame Druski
ninkų Rezistencijos ir trem
ties muziejuje, Vilniaus alėjoje 
Nr. 24, didžių asmenybių 
šviesoje, įspūdingų Sibiro pa
noramų papėdėje.

Talentingai kuriančios, mo
demiškai parodančios skau
džius praeities įvykius dail. V. 
Zamalytės darbai patrauklūs 
ir jaunajai kartai. Šias paro
das noriai lanko jaunimas — 
Lietuvos ateitis. Šiuo metu 
viena paroda iš Genocido aukų 
muziejaus eksponuojama Ber
lyne, buvusioje Stazy būsti
nėje. Gražina Mareckaitė

* * *

4-oji vidurinės mokyklos. 
Buvo surinkta daugiau kaip 
1,000 grožinės literatūros kny
gų. Jas iškilmingai padovano
jome Turgelių pradinei ir Ja
šiūnų pagrindinei mokykloms. 
Įteikimo ceremonijoje dalyva
vo LPKTS Druskininkų sky
riaus tarybos nariai, minėtų 
mokyklų vadovai, tremtinių 
choras ir meno saviveiklos ko
lektyvai.

Laptevų jūros tremtinių brolija
•LAPTEVIEČIAf

GEDULO IR VILTIES 
DIENA 

1941-2001

2001 m' '■ " rr

Tauta turi žinoti savo 
praeitį ir iš jos mokytis. Ypač 
tai pasakytina apie jaunimą, 
kurio rankose — valstybės 
ateitis.

Rezistencijos ir tremties mu
ziejaus entuziastai stengiasi, 
kad kuo daugiau jaunimo, 
ypač moksleivių, susipažintų 
su netolimos praeities tra
giškiausiais Lietuvos istorijos 
puslapiais. Visuomeninės or
ganizacijos .Atmintis” tarybos 
narės Eugenuos Sidaravičiū- 
tės pastangomis muziejaus 
ekspozicijas išvydo šimtai 
„Saulutės” sanatorijos vaikų.

Nuo 1998 metų organizuoja
mos ekskursijos moksleiviams 
„partizanų takais”, kuriose da
lyvavo daugiau kaip tūks
tantis Druskininkų miesto

Dail. Vida Zamalytė.

Atgavus Lietuvai nepriklau
somybę, Vilniaus krašte pra-

Iš „1941-1953 trėmimų” ekspozicijos Druskininkuose.

kad jas pirmą kartą vedė Kau
no kolegijos Druskininkų sky
riaus studentai.

2000-aisiais muziejuje pir
mą kartą buvo vedamos istori
jos ir pilietinio ugdymo pamo
kos dešimtų klasių „Atgimi
mo” ir „Senamiesčio” viduri
nių mokyklų moksleiviams. Po 
metų jose dalyvavo dešimtokai 
ir iš kitų mokyklų. Minėtas 
pamokas vedė aktyvios vi
suomeninės organizacijos „At
mintis” narės Eugenija Sida- 
ravičiūtė ir Alfreda Pigagienė. 
Visuomeniniais pagrindais 
dirbantys muziejaus talkinin
kai padarė viską, kad istorijos 
bei pilietinio ugdymo rengi
niai būtų kuo įvairesni ir 
taptų tradiciniais.

1994 metais „Atgimimo” vi
durinės mokyklos patalpose 
buvo surengta tremtinių paro
da, sulaukusi nemažo lanky
tojų susidomėjimo. Dėl to ir 
kilo sumanymas toliau rinkti 
eksponatus, kaupti istorinę 
medžiagą, kad būtų galima 
atidaryti muziejų.

LPKTS Druskininkų sky
riaus taryba, ypač jos narys V. 
Korotiejus, įdėjo daug darbo, 
kad, surinkus iš miesto orga
nizacijų muziejui reikalingą 
įrangą, tinkamai paruoštų pa
talpas. Tik po dviejų metų, 
būtent 1996.12.29, tarybos na
rių A. Bernatavičienės, G. 
Kazlausko ir V. Korotiejaus 
iniciatyva bei pastangomis jis 
buvo atidarytas.

Ekspozicija, skirta ginkluo
tai rezistencijai ir tremčiai, 
tilpo viename 23,5 m kamba
ryje.

Muziejui buvo suteiktas 
„Rezistencijos ir temties relik
vijų” vardas.

1996 metais, minint pulki
ninko leitenanto Juozo Vit
kaus — Kazimieraičio 50- 
ąsias žūties metines, gimė 
idėja parodyti žmonėms parti
zanų slėptuves.

Iki 1997-ųjų pavasario buvo 
parengta turistinio maršruto 
koncepcija. Numatyti du pa
grindiniai kaimų objektai: 
slėptuvės prie Viršurodukio ir 
ant Ratnyčėlės kranto, netoli 
Jaskonių. Prie pirmosios iš jų 
buvo numatyta pastatyti atmi
nimo ženklą žuvusiems parti
zanams, prie antrosios — 
pavėsinę.

Maršrutas prasideda rezis
tencijos ir tremties muziejuje. 
Maršruto ilgis — beveik 60 
kilometrų, trukmė — 4 valan
dos.

dėtingą darbą-klojinius beto
navimui — atliko Vytautas 
Korotiejus.

Techninę slėptuvių atstaty
mo dokumentaciją parengė ir 
turizmo maršruto atidarymo 
darbams vadovavo Gintautas 
Kazlauskas.

Žymaus antikinės lite
ratūros vertėjo, Druskininkų 
garbės piliečio, politinio kali
nio Antano Dambrausko me
morialinis kambarys atidary
tas 1999.03.22.

Ekspozicija pradėta rengti 
1998 metų pradžioje. Darbų 
eigai ir jų kokybei didelę įtaką 
turėjo LGGRTC memorialinio 
departamento padovanota di
džioji dalis įrangos. Krašto ap
saugos ministrui Česlovui 
Stankevičiui tarpininkaujant, 
finansiškai ekspoziciją parėmė 
vyriausybė (10,000 LT), o taip 
pat LGGRT aukų rėmimo ir jų 
atminimo įamžinimo fondas 
(1,500 LT). Savivaldybės lėšo
mis suremontuotos laiptinė ir 
elektros instaliacija. Nemoka
mai ekspoziciją įrengė LPKTS 
Druskininkų skyriaus tremti
niai ir politiniai kaliniai. Pa
siaukojančiai eksponatus ir is
torinę medžiagą rinko visuo
meninės organizacijos „Atmin
tis” narės Alfreda Pigagienė, 
Angelė Priekulienė ir Eugeni
ja Sidaravičiūtė.

Ekspozicįjos įrengimo dar
bams vadovavo Gintautas 
Kazlauskas. Dizaino projekto 
autorė — dailininkė dizainerė 
Vida Zamalytė.

Pažymint Lietuvos laisvės 
kovos sąjūdžio 50-metį, eks
pozicija atidaryta 1995.05.01.

Tremties ekspozicija — vie
na iš svarbiausių muziejaus 
ekspozicįjų, pareikalavusi di
džiausių pastangų.

Praslinkus daugiau nei pus
mečiui, vis dar nebuvo įma

noma išspręsti patalpų, o vė
liau — ir finansinių pro
blemų. Pagaliau savivaldybė 
skyrė beveik pusę *patalpų re
montui reikalingų lėšų (9,000 
LT). Lėšos buvo panaudotos 
medžiagų įsigijimui, o patal
pas nemokamai suremontavo 
talkininkų būrys.

Dar daugiau lėšų pareikala
vo ekspozicijos įrengimas. 
Dvejus metus dalyvaudami 
savivaldybės kultūrinių pro
gramų konkursuose, laimė
jome 10.000 litų. LGGRT 
aukų rėmimo ir atminimo 
įamžinimo fondas skyrė 1,500 
LT, Lietuvos politinių kalinių 
ir tremtinių sąjunga — 1.000 
LT, UAB „Druskininkų van
dentiekis” — 300 LT. Beveik 
3,000 LT paaukojo pavieniai 
asmenys. O lėšų vis dar trūko. 
Tada į pagalbą vėl atskubėjo 
tremtiniai ir politiniai kali
niai, nemokamai atlikę didelę 
darbų dalį. Iš viso talkose, 
įskaitant ir patalpų remonto 
darbus, dalyvavo 16 žmonių, 
kurie dirbo daugiau nei 800 
valandų.

Ekspozicijos įrangos darbų 
vadovas — Gintautas Kaz
lauskas, o jos dizaino projekto 
autorė — dailininkė dizainerė 
Vida Zamalytė.

Ekspozicija, skirta 1941-ųjų 
metų trėmimų 60-osioms me
tinėms, atidaryta 2001.06.03.

Tremties ekspoziciją rengė: 
Vaclovas Balčius, Aldona Ber- 
natavičienė, Vytautas Bolys, 
Eloiza Butkienė, Aleksandras 
Čaplikas, Antanas Černiaus
kas, Marytė Janulevičiūtė, 
Gintautas Kazlauskas, Vladas 
Kleponis, Vytautas Korotiejus, 
Vytautas Krivonis, Angelė 
Matiukevič, Jonas Afizaras, 
Albina Saveikienė', Agota Stu- 
kienė, Jonas Vaikšnoras.

Nuostabiausias miestas — Vilnius

Czeslaw Milosz, apsilankęs sa
vo gimtajame Šeteinių dvare.Tam, kad būtų atidarytas 

šis turizmo maršrutas, 1997 
metais nuo balandžio 24 iki 
rugpjūčio 18 dienos nemoka
mai dirbo LPKTS Druski
ninkų skyriaus tremtiniai ir 
politiniai kaliniai. Kartais 
jiems talkino ir kiti savano
riai. Darbus atliko 20 žmonių 
per 93 dienas. Slėptuvę prie 
Jaskonių kaimo padėjo atsta
tyti SKAT’o savanoriai, o 
pavėsinė iškilo Druskininkų 
amatų mokyklos moksleivių 
entuziazmo dėka. Pirmieji 
plušėjo 21, antrieji — 42 die
nas.

Maršruto įrengimą finan
siškai parėmė LGGRTC me
morialinis departamentas, 
skyręs 5,500 LT medžiagų 
įsigijimui ir transporto išlai
doms padengti.

Atminimo ženklo žuvusiems 
partizanams autorius — ar
chitektas Romualdas Navic-

Lietuvoje gimęs žymus len
kų poetas, Nobelio premijos 
laureatas Czeslaw Milosz, mi
nintis 90-jį gimtadienį, savo 
pasaulio centru laiko gimtuo
sius Šeteinius netoli Kėdai
nių, nuostabiausiu miestu — 
Vilnių.

Interviu populiariame sa
vaitraštyje „Polityka” ilgai

gyvenęs JAV ir Lenkijos poe
tas, paklaustas, kur jo tikrieji 
namai, atsakė, jog, „kur begy
ventų, jo vaizduotėje pasaulis 
turėjo keturias puses, tačiau 
visada nuo Šeteinių, nes tai 
buvo ir yra jo pasaulio vidu
rys”.

Cz. Milosz mano, kad lai- 
-mingiausias jo gyvenimo lai
kotarpis taip pat prabėgo gim
tinėje, kai jam buvo aštuo
neri. Prie gražiausių miestų 
poetas priskiria Vilnių.

„Kalbėdamas apie savo gy
venimą, labai vertinu savo 
jaunystę Vilniuje. Pąjutau di
delį palengvėjimą, kad Vil
nius nustojo būti hermetiškai 
atribota siena nuo pasaulio, 
tačiau nereiškia, kad noriu 
arba turiu į jį dažnai važiuo
ti — užtenka suprasti, jog Vil
nius, kaip kadaise, vėl yra ar
ti Europos” — sako Cz. Mi
losz.

Jo nuomone, „šiame mieste 
praleista jaunystė - tai milži
niškas turtas visam gyveni
mui, nors žmogus ne visada 
supranta koks neįprastas yra 
Vilnius”.

Šiuo metu poetas gyvena 
Lenkijoje (Krokuvoje), JAV, 
kur dėsto universitete, ir 
Prancūzijoje. (BNS)

kas. Šiam paminklui labai su

MENŲ DIALOGAS

Birželio 28 d. Vilniuje pra
dėjo veikti paroda, skirta Di
džiosios Britanijos muzikai ir 
vaizdo menui. Šiuolaikinio 
meno centre (ŠMC) pristaty
tas kuratorių Christian Per- 
rell ir Daniell Cascella projek
tas „Video Vibe”.

Projektas skirtas tirti reiš
kinius, kuriuose susiduria 
muzikos kultūra ir vaizdo me
nas. Parodoje pristatoma ne

mažai šių dviejų išraiškos 
priemonių dialogo pavyzdžių. 
Žiūrovams siūlomi vaizdo 
darbai liudija apie nuolat kin
tančius garso ir vaizdo santy
kius — panašumus, skirtu
mus ar sutapimus, pranešė 
ŠMC.

Parodą sudaro penkios te
matinės vaizdo kompiliacijos 
ir trys kūriniai televizoriaus 
monitoriui. Jų autoriai — 
Mark Dean, Ross Sinclair ir 
Cerith Wyn Evans. (BNS)
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Muziejininkų konferencija
Virginija Paplauskienė

Ketvirtą pavasarį iš eilės, 
Lietuvos muziejininkai, susi
renka į mokslines konferenci
jas, kurias organizuoja Lietu
vos muziejų sąjunga, Rinkinių 
mokslo tyrimo sekcija. Šių 
metų konferencįjos tema — 
„Lietuvos muziejų rinkinių 
kaupimas ir tyrimas. Atradi
mai, problemos, perspekty
vos”. Konferencijoje perskaity
ta 16 pranešimų, supažindinta 
su muziejininkų veikla — kal
bama apie naujausius archeo
loguos, istorijos, dailės pa
minklų tyrinėjimus. Išleistas 
konferencįjos katalogas.

Gausiai muziejininkų šei
mai, savo namų duris, o tiks
liau pasakius — vartus, sve
tingai atvėrė Trakų pilis. Į šią 
didingą ir brangią lietuviams 
vietą važiavo muziejininkai iš 
visos Lietuvos. Kiekvienas at
vykusiųjų turėjo kuo pa
sidžiaugti ir kuo pasidalinti. 
Norinčiųjų dalyvauti konfe
rencįjoje batų buvę ir daugiau, 
tik finansinės problemos dau
geliui muziejininkų neleido 
ištrūkti į kelionę. O ir didesnė 
dalis atvykusiųjų džiaugėsi 
tik viena diena (konferencįja 
trunka dvi dienas), nes ne
galėjo pasinaudoti siūloma 
nakvyne, už kurią reikėjo mo
kėti, nemažą, pagal muzieji
ninko algą, pinigų sumelę. 
Trakų muziejaus direktorius, 
arba „Pilies kunigaikštis”, pa
sirūpino, kad atvykusieji būtų 
sotūs ne tik duona kasdienine. 
Po pųęmos. dienos konferenci
jos, „Kunigaikštis” parūpino 
baltą garlaivį ir plukdė daly
vius mėlynakiame ežere. Jis 
susirinkusiems svečiams su 
pasididžiavimu aprodė savo 
turimas valdas. Vėliau di
džiojoje menėje svečius pasiti
ko muzikantai ir pilies links
mintojai. Menės kampe puika
vosi alaus statinaitės, o stalai 
masino įvairiais skanėstais. 
Gražiai pabendravę, pasivai
šinę laimingų muziejininkų 
„karietos” apie vidurnaktį iš
riedėjo iš Trakų pilies į toli
mus Lietuvos kampelius, iš- 
siveždami ne tik gerą nuo
taiką bet pasisėmę daug įdo
mių ir nauju minčių iš girdėtų 
konferencįjoje pranešimų.

Konferencijos metu skaitomi 
pranešimai buvo turiningi, 
prasmingi, faktų pateikimu 
turtingi. Sunku būtų supažin
dinti laikraščio skaitytojus su 
visais pranešimais. Pateiksiu, 
mano nuomone, originaliau
sius ir įdomiausius.

Kernavės kurpaitės ir 
archeologija .

Kernavės archeologįjos ir is- 
torįjos muziejaus — rezervato 
darbuotojos D. Vaičiūnienė ir 
Dalia Grigonienė pasidalino 

Lietuvių tautodailės dirbiniai. Vytauto Maželio nuotrauka

viršutinio Kernavės miesto ty
rimų medžiaga. Konkrečiai 
buvo kalbama apie XIII a. 
pab. — XTV a. kemaviškių 
apavą. Pagal rastus pavyz
džius, buvo pasiūtos dailios 
kurpaitės... į kurias, savo ko
jeles taikėsi įsprausti ne viena 
muziejininkė — pelenė...

Prelegentės supažindino su 
1998 metais aptiktais turtais, 
rastais ties „Mindaugo sosto” 
piliakalniu ir „Lizdeikos kal
nu”. Tai XIV a. žiestosios ke
ramikos šukės, stambių gyvu
lių kaulai, tašytų kuoliukų lie
kanos. Tyrinėjimo tikslas — 
kuo daugiau sužinoti apie 
Kernavės viduramžius. Pavy
ko atkasti ir ištirti XTV a. so
dybos kiemą. Visi radiniai yra 
įdomūs, o gausiausią radinių 
grupę sudaro vietinės ir im
portinės gamybos papuošalai. 
Nemažai buitinių daiktų lie
kanų. Drėgname tirto ploto 
sluoksnyje gerai išsilaikė odi
niai dirbiniai ir jų fragmentai. 
Taigi, buvo rasta ir trįjų rūšių 
avalynė — naginės (sudėtin
gesnis apdailos variantas — 
ažūras), auliukiniai batai 
(kurpės) ir pusauliniai batai.

1999 m. tyrimų metu suras
ta odinė medžiaga buvo ati
duota į Lietuvos Dailės muzie
jaus P. Gudyno restauravimo 
centrą. Medžiaga buvo restau
ruota. Pagal manomą pavyzdį, 
buvo pasiūta atitinkama ava
lynė. Tyrinėjant tą plotą, buvo 
rasta ir daugiau odinių daiktų 
— peilių makštys, kapšeliai ir 
jų fragmentai, adatinė, bizū
nas ir kt. Prelegentės darė 
prielaidą, kad odinio apavo ir 
kitų odinių dirbinių gamyba 
galėjo būti šios sodybos gyven
tojų amatas. Apavo formose, 
kaip ir to meto juvelyrikoje, 
juntama didelė senosios Rusi
jos kultūros įtaka. Tai sąly
gojo tamprūs prekybiniai ry
šiai.

Dailios pasiūtos kurpaitės 
patiko daugeliui muziejinin
kų. Staigmena tapo prane
šimas, kad tokį apavą gali 
įsigyti kiekvienas norintis, at
vykęs į Kernavės muziejų.

Tikrosios Lietuvos 
kariuomenės šaknys

Kėdainių krašto muziejaus 
darbuotoja J. Nekrašienė su
pažindino klausytojus su Rad
vilų mauzoliejumi, kuris jau 
atvertas lankytojams.

Kunigaikščių Radvilų sarko
fagų tyrimai truko beveik 10 
metų. Radvilų mauzoliejus 
buvo barbariškai nusiaubtas 
(po II pasaulinio karo ten 
buvo grūdų sandėlis, vėliau 
Vaikų sporto mokykla). Kuni
gaikščių Radvilų sarkofagai 
nebuvo apsaugoti ir tapo api

plėšti. Suremontavus evange
likų reformatų bažnyčią ir 
mauzoliejų, restauruoti sarko
fagai. Sarkofagus restauravo 
kėdainietis, buvęs muziejaus 
darbuotojas, Gintaras Kaz
lauskas, nuodugniai išstudi
javęs ir surinkęs išsamias 
žinias apie kunigaikščių Rad
vilų gyvenimą, apie sarkofagų 
atsiradimo, pagaminimo bei 
patalpinimo Kėdainių evange
likų reformatų bažnyčios rū
siuose istoriją ir apie Jonušo 
Radvilos — sarkofago auto
riaus — gyvenimą, jo darbus.

Muziejininkų iniciatyva 
1995 m. buvo organizuotas 
Jonušo Radvilos palaikų per
laidojimas kunigaikščių Rad
vilų mauzoliejuje. 1997 m. 
perlaidoti ir Kristupo Radvilos 
Perkūno palaikai. Perlaidoji
mo metu buvo primintas labai 
svarbus faktas, kad Lietuvos 
kariuomenės šaknys ne 1918 
m. lapkričio 23 d. Lietuvos ka
riuomenė egzistavusi kur kas 
anksčiau — nuo Lietuvos vals
tybės sukūrimo. Lietuva su 
savo įstatymais, pinigų siste
ma egzistavo ir po Liublino 
unijos. Jos kariuomenės XVI- 
XVII p. vyriausieji vadai J. 
Radvila ir K. Radvila Perkū
nas yra palaidoti šiame mau
zoliejuje. Kėdainių muziejinin
kai sukaupę turtingą medžia
gą apie šių XVII a. didikų 
gyvenimą ir veiklą: įvairius 
leidinius, knygas, straipsnius. 
Savo lankytojus supažindina 
Su LDK praeitimi, pasakoda
mi apie kunigaikščių Radvilų 
muziejų. Sarkofagai įdomūs ir 
kaip istorijos, dailės, literatū
ros (epitafijos) paminklas. 
2001 metais baigti restauruoti 
vaikų sarkofagai, taigi visiš
kai atkurtas Radvilų mauzo
liejus. Prelegentė pateikė 
įdomias fotonuotraukas, ku
rios suintrigavo ne vieną klau
sytoją.

Tikiuosi, kad norinčių susi
pažinti su Radvįjų mauzolieju
mi bus tarp gyvenančių ir už 
Lietuvos ribų.

Kanklės iš lietuvių 
tautinės muzikos 

muziejaus

Konferencįjos dalyvius nus
tebino ir sudomino jauna mo
teris, atkeliavusi į Trakus au
tobusu iš Kauno, su nema
žomis kanklėmis ant peties. 
Tai P. Stulgos lietuvių tau
tinės muzikos muziejaus dar
buotoja L. Lukenskienė. Ji pa
teikė išsamų pranešimą apie 
J. Telešiaus stilizuotas kank
les. Tai unikalus lietuvių 
kanklių tobulinimo pavyzdys, 
neturintis sau lygių.

P. Stulgos Lietuvių tautinės 
muzikos muziejus, esantis

Vaizdas nuo Kernavės piliakalnio.

Kaune, žinomas ne tik Lietu
voje, bet ir už jos ribų. Tai, 
kas čia saugoma ir eksponuo
jama yra brangu ir artima 
kiekvieno lietuvio širdžiai — 
skudučiai, kanklės, ragai, bir
bynės, dūdmaišiai, akordeo
nai, stilizuotos gitaros, „kata- 
rinkos” ir kiti liaudiški instru
mentai... Šiame muziejuje 
skamba anos nepriklausomos 
Lietuvos Pūpų dėdės iš kaimo 
dainuškos.

Konferencijos dalyviams 
prelegentė papasakojo ne tik 
apie stilizuotas, patobulintas 
J. Telešiaus kankles; bet ir 
apie patį liaudies muzikantą. 
Jis kilimo iš Merkinės, dzūkų 
krašto, gimė 1913 m. muzika
lioje šeimoje. Mama turėjo 
gražų balsą, grojo gitara, sene
lis vargonininkas. J. Telešius 
baigė gimnazįją, toliau dirbo 
spirito gamybos fabrikuose. 
Darbas nieko bendra su muzi
ka neturėjo. Bet jo širdis buvo 
muzikali. Nuo 9 metų pradėjo 
groti vargonais. Grojo lūpi
ne armonikėle, pūtė klarnetą, 
fagotą, mokėjo skambinti 
mandolina, cimbolais, griežė 
smuiku, grojo akordeonu. 
Svarbiausiu muzikos instru
mentu jam buvo kanklės. Pir
mas kankles pasigamino, pa
dedamas mokytojo A. Garti- 
gos. Tai buvo tradicinės suval
kiečių tipo kanklės su už- 
rietimu „rageliu” kairėje pu
sėje ir apvalinimu dešinėje. 
Jis bandė pagaminti platesnio 
diapazono kankles ir pagami
no — dvilypes kankles, kank
les su keturiais skersniais, 
kankles su voleliu, moteriškas 
kankles. Apie 1998 m. sukūrė 
chromatines kankles. Pusto- 
nines kankles muzikantas pa
dovanojo Stulgos muziejui. 
Būtų įdomu pateikti visą 
kanklių pagaminimo technolo- 
gįją ir konstrukcįją, bet tai 
būtų didelis aprašymas. No
rėčiau pastebėti, kad jo kank
lės turi 24 stygas. Prelegentė 
teigė, kad J. Telešius — kaimo 
šviesuolis. Jis visą gyvenimą 
mėgo skaityti, domėjosi Lietu
vos praeitimi. Jo sodyboj apsi
lanko daug svečių, kurie nori 
išgirsti jo kankliavimą ir dai
navimą. J. Telešius brangina 
iš senovės paveldėtas dvasines 
kultūros vertybes. Per visą 
savo gyvenimą pagamino dau
gybę kanklių, kurias išdova
nojo, ar pusvelčiui pardavė.

Prelegentė puikiai paskam
bino kanklėmis. Romantiški, 
lyriški garsai užbūrė jautrias 
muziejininkų širdis. Buvo 
įrodyta, kad šios kanklės yra 
neginčytinai svarbios lietuvių 
muzikos istorijoje.

M. K. Čiurlionio dailės 
muziejaus lobiai

Konferencįjoje buvo pateikti 
įdomūs pranešimai apie nacio
nalinio M. K Čiurlionio dailės 
muziejaus saugomus archeolo-

Operos teatro sezono įvykis
Šio sezono įvykiu, sensacįja 

Vilniaus Operos ir baleto 
teatro direktorius Julius An
drejevas pavadino Violetos Ur- 
manavičiūtės-Urmana koncer
tą šiame teatre birželio mė
nesį, baigiantis teatriniam se
zonui. Grįžusi iš sėkmingų 
gastrolių New Yorke, Čika
goje, kituose JAV miestuose, 
Vilniuje V. Urmanavičiūtė-Ur- 
mana koncertavo kartu su 
kita Lietuvos operos žvaigžde 
— solistu — tenoru Virgilijum 
Noreika. Griežė Operos ir ba
leto teatro simfoninis orkes
tras, dirigavo Liutauras Bal
čiūnas.

Kupina žiūrovų teatro sa
lė! Jau legenda tampanti, V. 
Urmanavičiūtė buvo toji pa
grindinė traukos jėga, perpil- 
džiusi šią talpiausią Lietu
vos teatro salę.

V. Urmanavičiūtė - Urmana 
nepaprastai švariu, tobulu 
sopranu padainavo Amelijos 
sceną ir arįją iš G.Verdi ope
ros „Kaukių balius”, Tosca 
arįją iš to paties pavadinimo
G. Puccini operos. Jautriai 
skambėjo jos atlikta Aldonos 
arįja iš A. Ponchieli operos 
„Lietuviai”, Dalios arįja iš B.

gijos rinkinius, apie jų forma
vimą ir pirmuosius ekspona
tus, prelegentė — R. Kišonie- 
nė; to paties muziejaus dar
buotoja V. Ostašenkovienė 
supažindino su kunigo J. Žio
go archeologinės kolekcįjos is- 
torįja ir tyrinėjimais; T. Stel
mokas supažindino su XX a. 
pradžios prancūzų graviūra, 
saugoma tame pat muziejuje; 
J. Abdulskytė pateikė išsamų 
pranešimą ir apie Kauno Be
nediktinų vienuolyno lobį, ir 
dar daug kitų įdomių pra
nešimų galima buvo išgirsti 
konferencijos metu. Muzieji
ninkai nuoširdžiai dalinosi 
savo atradimais, pasiekimais.

Pabaigtuvių vakaronė

Linksmosios vakaronės 
šventėje ir aš dalyvavau, su 
Kunigaikščiu šokau, midų gė
riau, mačiau laimingus kolegų 
veidus. Galiu teigti, kad mu
ziejininkai ne tik atkakliai 
dirba, bet moka ir šauniai 
linksmintis, džiaugtis gyveni
mu... Iš šalies stebint laimin
gus veidus, jutau, kad tikroji 
Lietuva — tai jie, tie žmonės, 
kurie brangina kiekvieną gim
tosios žemės lopinėlį, kiek
vieną lietuvišką žodelį, dainą, 
pasaką, legendą, saugo ir puo
selėja kiekvieną rastą relik
viją.

Ir kol Lietuvos žemėje gy
vens šie idealistai, šventai ti
kintys į savo darbo prasmę, 
reikšmę ir svarbą, saugantys 
praeities neįkainuojamus tur
tus, tol Lietuva bus gyva.

Dvariono operos „Dalia”. Prieš 
koncertą solistė sakė, kad jai 
ypač miela dainuoti lietuviš
ka tematika.

Abi operos žvaigždės — V. 
Urmanavičiūtė-Urmana ir 
Virgilijus Noreika kartu dai
navo Otelio ir Desdemonos 
duetą iš G. Verdi operos 
„Otelio”, Butterfly ir Pirken- 
tono duetą iš G. Puccini ope
ros „Madam Butterfly”, Jurge
lio ir Dalios duetą iš B. Dva
riono operos „Dalia”, kitas 
partįjas. V. Noreika taip pat 
dainavo mirties sceną iš ope
ros „Otelio”, Cavaradosi 
arįją iš „Tosca”, Corado ariozo 
iš operos „Lietuviai”, kitas 
solines partįjas.

Teatro apžvalgininkai gerai 
įvertino abiejų solistų daina
vimą, jų sąveiką. Pasak E. 
Gedgaudo, V. Urmanavičiū- 
tės-Urmana atliekamuose 
Amelįjos, Dezdemonos, Tosca, 
Butterfly fragmentuose nebu
vo jaučiama jokių papildomų 
solistės pastangų — su vis
kuo puikiai ir džiugiai susi
gyventa, viskas atvira gy
viems sceninio atlikimo niuan
sams, kurių pobūdį V. Urma
navičiūtė visur nepriekaiš
tingai kontroliuoja.

Prieš koncertą surengtoje 
spaudos konferencijoje V. Ur
manavičiūtė-Urmana papasa
kojo apie savo koncertavimą, 
dainavimą JAV. Sakė, kad 
miela ir malonu buvo susitik
ti, pasikalbėti su Čikagos lie
tuviais, kartu su jais padai
nuoti paprastas liaudies dai
nas „Seklyčioje”, kurioje vie
šėjusi pirmą kartą.

Algimantas A. 
Naujokaitis

Iš kairės: Virgilijus Noreika, Violeta Urmanavičiūtė-Urmana ir
dirigentas L. Balčiūnas. Algirdo Rakausko nuotr.

MOKSLININKUI IR 
TYRINĖTOJUI

Nacionalinėje M. Mažvydo 
bibliotekoje Vilniuje birželio 6 
d. atidaryta paroda „Fridtjof 
Nansen, vyriausias komisa
ras”.

Kartu su Norvegįjos Užsie
nio reikalų ministerija ir Nor
vegijos Liaudies buities mu
ziejumi surengta paroda skir
ta norvegų didvyriui — spor
tininkui, tyrinėtojui, moksli- 

Į ninkui, valstybės veikėjui ir 
humanistui — F. Nansen 
(1861-1930). Būdamas 27- 
erių, F. Nansen pirmasis sli
dėmis įveikė Grenlandįją, o po 
penkerių metų laivu „Fram” 
nukeliavo į patį šiauriausią, 
bet kada žmogaus pasiektą, 
tašką Šiaurės ašigalyje.

1905 metais, yrant Norvegi
jos sąjungai su Švedįja, F. 
Nansen iškilo kaip gerbiamas 
valstybės veikėjas. Atstovau
dama Tautų sąjungai, po Pir
mojo pasaulinio karo moks
lininkas ir keliautojas darbą 
humanitarinės pagalbos sri
tyje pakylėjo į naują lygmenį.

Paroda M. Mažvydo bibliote
koje yra 2001 metų kultūros 
programos „Dėmesys Baltijos 
šalims” dalis. Šios programos 
tikslas — sustiprinti Norvegi
jos ir Baltijos valstybių indi
vidualius bei visuomeninių 
įstaigų ryšius. Programą re
mia Norvegijos karalystės Už
sienio reikalų ministerįja. 
(BNS)

L. BALTRAUS 
KONCERTAS

Birželio 7 d. Vilniuje, Meni
ninkų rūmuose, suruoštas 
JAV gyvenančio dainininko L. 
Baltraus koncertas. Progra
moje, taip pat dalyvaūė'- j5ia- 
nistas Jurijus Boreika, dai- 
ninkė Natalįja Katilienė ir 
skaitovė Aldona Daučiūnienė.

Be Richard Wagner kūrinių, 
Leonas Baltrus (dramatinis 
tenoras) padainuos keturias 
neapolietiškas dainas.

Dainininkas Leonas Baltrus 
gimęs 1933 m. Klaipėdoje. 
Baigiantis karui su tėvais pasi
traukė į Volrfetįją, 1949 m. 
persikėlė į JAV mokėsi Ro- 
chester muzikos mokykloje, 
Sirakūzų universitete, Vienos 
muzikos akademįjoje, tobuli
nosi Romoje. 1967-1969 m. 
buvo Rochester italų operos 
trupės „Verdi Opera Society” 
pagrindinis tenoras. Dainavo 
Didžiosios Britanįjos, Vokieti
jos, Italįjos miestų teatruose, 
koncertų salėse. 1993-1995 
metais dėstė Lietuvos muzi
kos akademįjoje. Yra įdaina
vęs į plokštelę Franc Shubert 
dainų ciklą „Gražioji malūni
ninkė". (Elta)
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Leidiniai

Ilgai ieškota poezijos 
knyga

Kodėl panūdau įsigyti Pa- 
tricijos Šmit debiutinę knygą 
Tobulas pasaulis1? Štai kelios 
priežastys. Pirmiausia, man 
patiko šen ir ten periodikoje 
išspausdinti jos gyvenimiški 
eilėraščiai, dvelkiantys prozo- 
dijos liaunumu. Antra, Poezi
jos pavasario 99 almanache 
pradinis eilėraštis „kada grįž
ta strėlė/ ir apsisuka laikas” 
tarsi nusakė jos pasaulėvoką, 
kad iš šiuo dvieiliu: „viskas 
yra tobula/ ir viskas yra šven
ta”. Pagalvojau: poetė iškelia 
žmonijos „aukso amžiaus” at
minimą. Erdvūs mitai. Gėrio 
ilgesys.

Trečia priežastis — šiemet 
vasario 2 d. Literatūros ir 
meno savaitraštyje išspaus
dinta poeto Dainiaus Gintalo 
recenzija „Apie tobulą pasau
lį ir akmenį”, gerokai vėluo
janti, nes LR sąjungos leidyk
la Šmit knygą išleido 1999 
m. Toks vėlavimas supranta
mas. Ten knygų aptarėjai daž
nu atveju negauna honorarų, 
tad ir neskuba recenzuoti. At
rodo, kad D. Gintalui savo ži- 
ningame, reikliame rašinyje 
rūpėjo ir atsikirsti Tomui Ven
clovai, kuris knygos nugarė
lėje nepagailėjo reklaminių 
pagyrų P,. Šmit verlibrinei kū
rybai: „galbūt geriausia lietu
viškai rašyta poežija, kurią 
esu skaitęs pastaraisiais me
tais ar net dešimtmečiais” (...) 
, ji absoliučiai atspari pseudo- 
avangardo tuščiažodžiavimui”.

Tie T. Venclovos „galbūt” 
ir „beveik” suteikia jo nuomo
nei tam tikrą išlygą. Atseit, 
įsigilinus galima surasti šio 
ir to ne visai vykusio. O kad 
poetė yra „absoliučiai atspa
ri” nūdien Lietuvoje klestin
čiai (šalia liesos ekonomikos) 
įmantrios metaforikos pramo
nei ir visokių nešvankybių 
kaišiojimui, yra tiesa. Ji yra 
taupi, santūri, nepraradusi 
sveikų provincinių vertybių. 
Pasak Venclovos, jos eilės apie 
save ir apie kitus žmones 
„visada pritrenkia nepamėg- 
žiojamu atvirumu ir tikrumu”.

D. Gintalas, kurio erotiškai 
ekspresyvią poeziją (nenuo
bodžią, bet ir neįsimintiną) 
esu skaitęs Poezijos pavasa
rių antologijose ir neseniai 
Metų žurnale, kimba prie To
mo Venclovos nurodyto P. 
Šmit „atvirumo ir tikrumo”. 
Čia jau nolens volens iškyla 
dorovinė problema. Negi iš tie
sų virš eilėraščiuose vaizduo
jamų personažų „nebekabo 
autorės krikščioniškosios mo
ralės kardas?” Kritikui dingo
jasi, jog poetė, šitaip atvirai 
aprašinėdama kitų keistus, 
skaudžius, sujauktus, kartais 
ir nuodėmingus gyvenimus, 
tariasi pati esanti nekalta ir 
tuo būdu meta į juos akmenį”. 
„Juk Kristus labai aiškiai 
yra pasakęs, kad tas, kuris be 
nuodėmės, tegul meta į jį ak
menį. Nejaugi autorė tą ak
menį mestų?” Šitaip savo ra
šinį užbaigia D. Gintalas.

Tai mane ir paakino žūt būt 
gauti šią knygą. Deja, iš kelių 
Lietuvos miestų buvo atsaky
ta: knygynuose nėra. Net są
rašuose nėra. Labai jau men
kas tiražas. Tas pavadinimas 
Tobulas pasaulis kažkaip iro
niškai įtaigoja: „netobuloje” 
Žemės planetoje tobulybės ne
ieškok. O man, prisiekiu vi
sais angelais, visada atrodė ir 
atrodo, kad pasaulis negali 
būti netobulas, nes Visatoje 

jis yra vienintelis, su nieku 
kitu nepalyginamas. Tokiame 
pasaulyje ir laiko nėra. Kas 
kita gyvenimas, kuris ne visa
da ir ne visiems yra džiuge
siu klotas. Vis dėlto, imant 
vaikystę ir neminint katastro
fiškų išimčių, gyvenimas susi
lieja su tobulu pasauliu. Vieną 
dieną netikėtai iš Šiaulių 
miesto atėjo didžiulis vokas su 
tobulais pašto ženklais. Siuntė 
literatūrologė Dalia Striogai
tė, prieš keletą metų para
šiusi knygą apie lietuvių 
ankstyvesnį avangardą Avan
gardizmo sūkuryje. Voke su
radau atšviestus Tobulo pa
saulio puslapius. D. Striogai
tė tą knygą pasiskolino iš P. 
Višinskio viešosios bibliotekos. 
Daug brangaus laiko sueikvo- 
jo moteris. Tiesiog nežinau, 
kaip atsidėkoti.

Pamačiau, jog tai iš dviejų 
rinkinių sudaryta knyga: To
bulo pasaulio (asmeniškų iš
gyvenimų, gimimo, tėvo, moti
nos, šeimos, vaiko...) ir Foto- 
blyksnių saulėtą dieną (įvai
rių pažintų žmonių su įvai
riomis profesijomis poetinių 
charakteristikų). Visa tai T. 
Venclova pavadino miniatiū
rinėmis biografijomis.

Eilėraščių tekstuose ėmiau 
ieškoti D. Gintalo numanomo 
poetės dangstymosi dora, taigi 
tų vietų, kur ji savo „tyrosios 
vaidilutės veidą” slepia 
kitų nuodėmių medžių” ir i 
ten lyg 
menis. 
tekstą,

„už 
iš 

ir svaido į kitus ak- 
Atidžiai perskaitęs 
šitokio slapukavimo

Šviesa iš kalnais 
apsupto užkampio?
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KĘSTUTIS A. TRIMAKAS

Kęstutis A. Trimakas. Ma
rija: Dėkoju jums, kad atsilie
pėte. Medjugoije: žodžiai, įvy
kiai, reikšmė. Kaunas: „Nau
dasis amžius”. 2001, 160 psl.

Dvidešimtojo amžiaus gale, 
šalia Lurdo ir Fatimos Euro
poje, o vėliau — ir kituose 
žemynuose, ėmė garsėti nauja 
krikščionių maldininkų lanko
ma vietovė: Medjugoije. Prieš 
20 metų tai tebuvo katalikų 
kroatų apgyventas užkampis 
komunistų valdomoje Jugos
lavijoje. 1981 m. birželio 24 d. 
penki jaunuoliai sakėsi matę, 
o rytojaus dieną ir kalbėję, su 
kalne pasirodžiusia nuostabia 
Ponia (Gospa}. Pradžioje nie
kas jais netikėjo, bet įvykę 
neįprasti, neišaiškinami reiš
kiniai įtikino tos parapijos 
vadovus pranciškonus ir apy
linkės gyventojus. Valdžia įta
rė Bažnyčią čia ruošiant są
mokslą, persekiojo jaunuolius, 
draudė žmonėms rinktis, su
degino pranciškonų vienuo-

Kryžiumi pažymėta vieta Podborno kalne Medjugorėje, kur pirmą kartą 1981.06.25 Marija kalbėjo 
su jaunaisiais regėtojais.

nesuradau. Jei ji apie tuos 
žmones (pirmuoju ir trečiuoju 
asmeniu)' kalba, minėdama 
būdingas gyvenimo detales 
(gal ir sn vaizduotės akcen
tais), tai toks kalbėjimas nėra 
moralizavimas. Tai tik žmo
giškos esmės išryškinimas 
vaizdinga poetine forma. To
kiais „fotoblyksniais” operavo 
ir Dantė, aprašinėdamas pra
garą Dieviškoje komedijoje. 
Skirtumas tas, kad P. Šmit 
Tobulo pasaulio žmonės tėra 
tik paprasti, neidealizuojami 
mažų miestelių ar kaimo gy
ventojai. Poetė įsijaučia į jų 
būklę, charakterius, buitį, 
džiaugsmus, negandas... Kaip 
eilėraštyje „Fotografas” sako
ma: „mes turim ateiti praeiti 
numirti”.

Ši knyga verta kur kas 
įžvalgesnio idėjų ir formos ap
tarimo. Taip pat ir papildomos 
laidos.

Pranas Visvydas

lyną, kleboną suėmę, nuteisė 
kalėti. Bet nieko nesustabdė. 
Jaunuoliai ir toliau tvirtino 
kasdien matą Ponią, kuri pa
sisakė esanti Palaimintoji 
Mergelė, Taikos-Ramybės Ka
ralienė. Žinia pasklido: pirma 
pačiame krašte, paskui — už 
Jugoslavijos ribų. Per 20 metų 
šią maldos vietovę aplankė 
daugiau kaip 20 milijonų 
žmonių iš viso pasaulio, ke
liasdešimt tūkstančių kunigų 
ir bent 300 vyskupų. Atsilan
kė ir lietuvių iš Lietuvos ir 
kitų kraštų.

Šių metų birželio 24 d. su
kanka dvidešimt metų nuo 
pirmojo Ponios pasirodymo. 
Lietuvoje ką tik buvo iš
spausdinta kun. dr. Kęstučio 
Trimako knyga šiai sukakčiai 
paminėti ir lietuvius plačiau 
supažindinti su įvykiais Med- 
jugoijėje. Knygos pastaboje 

Toje pačioje pirmojo Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo vietoje lietuvių maldininkų grupė 
1987.06.24. Grupės vadovas — kun. K. Trimakas, su lietuviška vėliavėle.

minimą, kad autorius „yra ge
rai susipažinęs su įvykiais 
Medjugoijėje. Jis stebėjo juos 
keliolika metų, o vietovę yra 
aplankęs šešis kartus. Yra 
įsigijęs daugiau kaip 50 knygų 
apie Medjugoije. Jo parengtas 
Apsireiškusiosios 1981-1988 
m. žodžių rinkinys su jo įvadu 
buvo išspausdintas 1988 m. 
pavadinimu Aš kviečiu jus”.

Naujos knygos pavadinimas: 
Marija: Dėkoju jums, kad at
siliepėte . Knyga yra suskirs
tyta į tris dalis: pirmoje — Ap- 
sireiškiančiosios žodžiai; an
troje — įvykių apžvalga ir au
toritetingų asmenų pasisa
kymai; trečioje — gvildenama 
tų įvykių reikšmė.

Pirma svarbų pinoti, kokiais 
argumentais grįpdžiamas įsi
tikinimas, kad Medjugoijėje 
Švč. Marija tikrai apsireiškia 
ir kalba. Knygos antroje da
lyje argumentai išdėstomi la
bai planingai: 1. popiežius Jo
nas Paulius II asmeniškai yra 
tuo įsitikinęs; 2. daugelis Baž
nyčios ganytojų yra taip pat 
tuo įsitikinę; 3. teologai bei 
kiti mokslininkai tyrė ir pa- 
siekė'tokią pat išvadą; 4. jauni 
regėtojai buvo egzaminuojami 
ir tiriami: jie buvo rasti sveiki, 
patikimi, regėjimo metu pati- 
rią tikrą ekstazės būseną; 5. 
yra įvykę staigių pagijimų, ku
rie mediciniškai neišaiškina
mi; 6. Medjugoije yra tapusi 
religinio atsinaujinimo centru, 
kur įvyksta daug atsivertimų; 
7. klesti ne tik nuoširdus pa
maldumas, bet ir šalpa, labda
ra ir kiti meilės darbai; 8. yra 
įvykę ir tebeįvyksta neišaiš
kinami antgamtiniai ženklai.

įvykiai Medjugoijėje pra
sidėjo 1981 m. Jono Pauliaus 
II popiežiavimo pradžioje. 
Apie juos popiežius buvo nuo
lat informuojamas. Savo as
meninį įsitikinimą jis yra pa
reiškęs daug kartų, dažniau
siai audiencijose vyskupams ir 
maldininkams. Tai viešai 
žinoma, kadangi jis neliepia to 
slėpti. Jis yra teigęs: 1. „Med- 
jugoije yra Lurdo ir Fatimos 
tęsinys ir išsipildymas”; 2.

Švč. Marija kalba Medju- 
goijėje, 3. Medjugorje yra „di
dis dvasingumo centras”; 4. 
žmonės čia randa „tai, kas yra 
antgamtiška”. Jo besiteirau
jantiems apie ten vykstančius 
maldininkus jis daug kartų 
pasakė: „Tegul jie ten vyksta, 
meldžiasi, pasninkauja ir at
siverčia” (taip žmones ragina 
ten apsireiškianti Marija). 
Vyskupai tvirtina, kad po
piežius yra juos skatinęs ten 
vykti. Be to, jis daug kartų yra 
sakęs, kad pats ten vyktų ir 
patarnautų maldininkams, 
kaip kunigas, bet, kaip po
piežius, to negali daryti.

Daug vyskupų, ypač tie, ku
rie Medjugoije aplankė, pri
pažįsta gerų vaisių gausybę ir 
ir daugelis- pasisako dėl to as-s 
meniškai įsitikinę Švč. Mari
jos apsireiškimu. Knygoje iš
spausdinta keliolikos kardi
nolų teigiami pareiškimai.

Trys pasaulinio garso teolo
gai, studijavę ir tyrę įvykius 
bei žodžių turinį, viešai pa
skelbė savo išvadas ir asmeninį 
įsitikinimą: 1. tai tikri Švč. 
Marijos apsireiškimai ir 2. ap
sireiškimų turinys visiškai 
atitinka Evangeliją ir Bažny
čios mokslą. Šie trys yra: ne
prilygstamas daugelio šiuolai
kinių Švč. Marijos apsireiš
kimu tyrinėtojas prancūzas 
kun. Renė Laurentin (jau 
parašęs visą seriją knygų), 
Jono Pauliaus II kardinolu 
paskirtas šveicaras teologas 
Hans Urs von Baltasar ir vie
nas žymiausių šių laikų ma- 

riologų airis kun. Michael 
O’Carroll.

Knygoje yra pateikta daug 
faktų apie įvykių eigą. Medju- 
gorjės parapiją jau daug metų 
aprūpina pranciškonai. Jų 
paskatinti, vietos gyventojai 
1933 m. ant aukšto kalno pa
statė didelį cementinį kryžių, 
kaip padėkos ženklą žmonijos 
Atpirkėjui (minint Jo kančios, 
mirties ir prisikėlimo 1900 m. 
sukaktį) ir kaip jų ir visos 
apylinkės Jam pašventimo 
simbolį. Ir štai maždaug po 

pusšimčio metų prasidėjo šie, 
nepaprasti įvykiai. 1992-1994 
m., serbams užpuolus, aplin
kui vyko aršios kovos, bet 
Medjugoije liko nepaliesta ir 
tapo nuo karo nukentėjusiųjų, 
ištremtųjų ir pabėgėlių prie
glaudos bei humanitarinės pa
galbos centru.

Popiežius, Bažnyčios ganyto
jai ir teologai pripažįsta, kad 
apsireiškimai Medjugoijėje 
yra Lurdo ir Fatimos tęsinys 
bei išsipildymas. Lurde, Fati-. 
moję ir kitur Švč. Marija pasi
rodydavo trumpai, pasakyda
vo mažai, skatindama žmones 
atsiversti. Medjugoijėje Ji pa
sakė atėjusi čia buvoti, mokyti 
žmones melstis ir mylėti. Pir
ma Ji mokė jaunus regėtojus, 
paskui — parapįjiečius, jauni
mo grupes, o nuo 1987 m. kas 
mėnesį Ji perduoda trumpą 
skatinimą visiems žmonėms 
pasaulyje. Jos žodžiai yra tai
komi šių laikų žmonėms: „Jūs 
kuriate naują pasaulį be Die
vo, tik savo jėgomis”. Ji paste
bi, kad žmonėms nesiseka, 
ypač dėl konfliktų ir karų. Ji 
kviečia žmones kurti pasaulį 
kartu su Dievu, pagal Jo 
planą: „Didelis yra jūsų vaid
muo tame Dievo plane. Dievas 
yra išsirinkęs kiekvieną jūsų... 
Melskitės, kad suvoktumėte

Dail. Magdalena Stankūnienė ir „Čiurlionio” galerijos Čikagos 
Jaunimo centre direktorius Algis Janusas Vienos parodos atida
rymo metu 2001 m. pavasari. Edvardo Šulaičio nuotr.

Poetas Tomas Venclova įvertintas 
Lenkijoje, Seinuose

Žinomam lietuvių poetui To
mui Venclovai Seinuose esan
tis „Paribio” fondas ir cen- 
ras „Paribis — menų, kultū
rų, tautų centras” suteikė 
2001-ųjų „Paribio žmogus” 
vardą.

Fondo direktorius Krzysztof 
Czyszewski sakė, kad šis titu
las nesiejamas su materiali
niu apdovanojimu. Taip sie
kiama populiarinti laureato 
kūrybą, spausdinti jo knygas, 
organizuoti parodas ir konfe
rencijas, autorinius susitiki
mus, taip pat suteikti stipen
diją, leidžiančią ilgiau pavie
šėti ir pakeliauti po Lenkiją.

„Paribio žmogaus” vardas 
suteikiamas kas dveji metai. 
Juo tampa asmuo, kuris pro
paguoja paribio idėjas — laužo 
įsisenėjusius stereotipus, tie
sia tiltus tarp įvairių tautų ir 
religijų.

Pirmuoju šio garbingo apdo
vanojimo laureatu tapo Var
šuvoje gyvenantis lenkų rašy
tojas Jerzy Fickows, daug 
dėmesio skyręs žinomo žydų 
kilmės lenkų rašytojo ir daili
ninko Bruno Szulc kūrybai.

Fondo laiške pažymima, jog 
poetas, „nežiūrint nacionaliz
mo ir komunizmo naikinamo
jo darbo XX amžiuje, išliko 
tikruoju Vilniaus gyventoju, 
kovojančiu dėl tarpkultūrinio 
dialogo išsaugojimo, drauge su 
Czeslaw Millosz Paryžiaus 
Kultūros žurnale atstatinėjo 

Dievo planą, skirtą jums. Esu 
su jumis, kad galėtumėte tą 
planą iki galo įvykdyti” 
(1987.01.25). Štai dėl ko dan
giškoji Motina taip ilgai čia 
pasilieka. Knygos pirmoje da
lyje yra išspausdintas Marijos 
1987-2000 m. žmonijai skirtų 
žodžių rinkinys.

Knygos paskutinėje, trečioje, 
dalyje plačiau nagrinėjama 
šių Marijos apsireiškimų svar
ba. Jie yra ypač svarbūs, nes 
yra ypatingi kaip dangiškosios 
Motinos prailgintas mėgini
mas, o taip pat po Lurdo ir Fa
timos, kaip paskutinis bandy
mas šiame kritiškame laiko
tarpyje žmones, ignoruojan
čius Dievą Kūrėją, patraukti 
prie Jo. Ji pati sako, kad šis 
yra ypatingas Dievo malonės 
laikas, o taip pat žmonių ap
sisprendimo laikas rinktis 
Dievą ir išganymą ar bedie
višką blogį ir pražūtį.

Taikos ir Ramybės Kara
lienė savo skatinimus pradeda 
žodžiais: „Aš kviečiu jus”, o 
juos užbaigia: „Dėkoju jums, 
kad atsiliepėte”. Knyga ir yra 
tais žodžiais pavadinta. Tegul 
šių žodžių Autorė įkvepia 
ryžta ir viltį Jos apsireiškimus 
aprašančią knygą skaitan
tiems.

A.M.

Tomas Venclova.

sugriautą lietuvių ir lenkų 
tautų tiltą”.

Rugpjūčio 31-rugsėjo 2 die
nomis Seinuose, Paribio na
muose, Baltojoje sinagogoje ir 
Lenkijos kultūros ministerijos 
kūrybos namuose Vygriuose 
įvyks susitikimai, kurių gar
bės svečiu bus T. Venclova.

Į susitikimus su poetu pa
kviesti intelektualai ir moksli
ninkai iš Lietuvos, Rusijos, Iz
raelio, JAV ir Lenkijos. Tuo 
metu čia įvyks T. Venclovos 
kūrybos vakarai, koncertas, 
paroda, spektaklis, bus de
monstruojamas dokumentinis 
filmas. Taip pat numatoma 
surengti mokslinę konferenci
ją „Tomas Venclova” — tarp- 
kultūrinės Vidurio ir Rytų 
Europos istorijos ir dialogo 
poetas”. (BNS)
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