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Apie tautos didybę ir kovas 
už būvį

Dr. Algirdas Matulevičius

Mokslo ir enciklopedijų leidybos instituto
♦ vyresnysis mokslinis redaktorius

Jei Vydūnas būtų buvęs vo
kietis, jis ir šiandien garsėtų, 
kaip vienas žymiausių Euro
pos humanistų. Bet jis lietu
vių nacionalistas, t.y. .savo 
gentainių lietuvininkų ir jų 
mažos tėvynės Mažosios Lie
tuvos patriotas. Nacionalistu 
jį vadino vokiečių nacionalso
cialistai, didvalstybės Reicho 
šovinistai. Deja, ir šiandien 
Vokietijoje pasitaiko rytprū
siečių, rašančių Tilžės-So- 
vietsko rusiškai valdžiai, kad 
Vydūnas buvęs aršus naciona
listas, vokiečių nedraugas, dėl 
to nenusipelno miesto name, 
kur ilgai gyveno, memorialinio 
muziejaus.

Žinome, kad Vilhelmas Sto- 
vsta iki nacių siautėjimo 
buvo tolerantiškas, lojalus Vo
kietijos pilietis, daugiausia dė
mesio skyręs lietuvybės stipri
nimui švietėjiška veikla, aukš
tai vertinęs vokiečių tautą bei 
jos kultūrą, propagavęs de
mokratines idėjas. Reiche 
stiprėjant tautinių mažumų 
prievartinei germanizacijai ir 
plintant nacionalsocializmo 
ideologijai, neigiančiai apskri
tai tautinę egzistenciją, Vydū
nui teko -ginti lietuvybę, 
išaukštinti garbingą aisčių- 
baltų praeitį ir parodyti lietu
vių kultūros svarų įnašą į Eu
ropos tautų civilizaciją, į de
mokratines vertybes.

Tautinės savigarbos ugdymo 
tematika jis parašė istoriosofi
nio pobūdžio knygelių. Tai jo 
filosofinių koncepcijų tąsa. Di
džiausią nacių įtūžį sukėlė 
kapitalinis istorįjos veikalas 
Sieben Hundert Jahre deutsch- 
litauischer Beziehungen (Til
sit, 1932). Juos siutino ir 
Vydūno skelbiama tautų tai
kaus sambūvio nuostata, 
įspėjimas, kad spartus ginkla- 
vimasis, naujausių išradimų 
Vokietijoje panaudojimas to
buliausių ginklų gamybai gali 
sukelti naują pasaulio gaisrą. 
Kokie pranašiški žodžiai! Tik 
didis savo tautos patriotas ir 
drąsus, talentingas mokslinin
kas tuomet, įsigalint hitleriz- 
mui, galėjo parašyti didlietu
vių ir mažlietuvių, pastarųjų 
koegzistencijos su vokiečiais 
per keletą šimtmečių istoriją. 
Genialus mąstytojas kūrė su 
gilia širdgėla: būdamas kovo
tojas už lietuvybę savo akimis 
matė tautą sparčiai asimiliuo
jantis.

Vydūnas šią knygą parašė 
pačiu laikp. Jis pirmasis 
(anksčiau už Povilą Pakarklį 
ir Vincą Vileišį) ėmė kritikuoti 
nacizmo ideologijai pasidavu
sių vokiečių tyrėjų Gertrud 
Heinrich-Mortensen ir Hanso 
Mortenseno teoriją, esą Prūsų 
(Mažosios) Lietuvos lietuviai 
nėra autochtonai, o XV a.-XVI 
a. pr. atsikėlėliai iš Didžiosios 
Lietuvos, t.y. tokie pat kolo
nistai kaip ir vokiečiai, tik šie 
ankstesni — nuo XIII a. Tik
rieji krašto šeimininkai, tvirti
na Vydūnas, esą prūsai, lietu
viai, sūduviai, kuršiai (visi 
virtę lietuvininkais), o ne 
atėjūnai užkariautojai kry
žiuočiai bei po 1709-1711 m. 

didžiojo maro ir bado XVIII a. 
pirmoje pusėje apsigyvenę vo
kiečiai kolonistai. Dėl to maž
lietuvių kova už savo kul
tūrines teises, už gimtąją kal
bą, tautos gyvastį esanti tei
sėta ir morali. Tiesa, Vydū
nas, aiškindamas baltu, arba 
aisčių, etnogenezę, juos visus 
laikė viena tauta, vienu etno
su, o jų kalbas — tik atskiro
mis tarmėmis. Tuo norėta 
pabrėžti baltų etnoso vienovę, 
integralumą, nespėjus jų visų 
genčių suvienyti į galingą val
stybę dėl Vokiečių (Kryžiuo
čių) ordino agresijos. Kara
liaučiaus krašte lietuvininkus 
vis nuožmiau persekiojant ir 
žeminant, Vydūnas ėmėsi už
duoties faktais įrodyti, kodėl 
jiems neliko vietos savo tė
vynėje. Jis skiria Prūsįjos 
valdžios vykdomą politiką nuo 
vokiečių šviesuomenės (Hėge
lio, Kanto, Herderio, Lessingo, 
Goethes, Schillerio, Hamanno, 
Wioherto, Sudermanno), ypač 
evangelikų dvasininkų pa
stangų apginti lietuvių tauti
nę mažumą kaip darbščią, 
dorą, taikią, kurios archaiška 
.kalba vertinga mokslui.

Tačiau, vydūnišku žvilgsniu 
vertinant, toks vokiečio užka
riautojo, kolonizatoriaus įvaiz
dis yra perdėm hiperbolizuo- 
tas ir neigiamas. Dėl to Vy
dūnui vokietis — iš prigimties 
kariautojas ir keliautojas. 
Savo kalba ir būdu lietuviai 
išlaikę daugiausia ariškumo, 
indoeuropietiškumo, o germa
nai ir slavai per kląjones dau
gelio šių bruožų neteko. Baltai 
perdėm idealizuojami: už ger
manus pranašesni sėslumu, 
taikingumu, geranoriškumu 
bei kuklumu, kalbos grožiu ir 
moralia gyvensena, politika. 
Prusoje geri valstiečių ūkiai 
buvę ten, kur prūsai ir lietu
viai vieni gyvenę. Jie buvo, 
ypač masinės kolonizacijos 
pradžioje, pavyzdys vokie
čiams valstiečiams ūkio dar
buose, buityje, moralėje. Sve
timtaučiai atsivežę ir daug 
blogybių, ydų. Vakariniai lie
tuviai nadruviai su skalviais, 
sudarę Mažosios Lietuvos 
branduolį, saugosi, kad kai
muose neįsikurtų vokiečių — 
tada jie nuskursią. Deja, taip 
ir atsitiko: priėjau išvados, 
kad per XVIII a. I pusė? 
didžiąją vokiškąją kolonizaciją 
Prūsįjos valdžia padėjo pa
grindus socialinei ekonominei 
autochtonų nelygybei ir dis
kriminacijai tautiniu principu, 
tai įteisinta įstatymais. - Ir 
kaime atsirado asimiliacįjos 
židinių. Ar išliks lietuvišku
mas? Vydūnas atsako: „Jeigu 
visi mūsų tautos žmonės tuo 
rūpinsis, tautai vėl bus suteik
tas gyvenimas laisvoje tė
vynėje”. Ir šiandien mums tai 
aktualu! Jis iškelia moralės 
prioritetą. Baltų didvyrišku
mo, pasiaukojimo ištakų ir 
ieškoma aukštoje mūsų pro
tėvių moralėje, ypatingo doro
vingumo šeimose. Vokiečių ri
terių tik technika, pilys buvu
sios galingesnės, baltai stip
resni dvasia. Dėl to jų Joks 

karas, joks pavergimas ilgai 
nesužalos”. Vokiečių ordino 
valstybės gerovę kūrė prūsai 
ir lietuviai. Ir prieina liūdnos 
išvados: „vokiečių ir lietuvių 
santykiai per 700 metų klos
tėsi kaip didelė drama.” 
Vydūnas įspėja nacizmo ideo
logus: jei „sąmoninga veikla 
pažeidžiama kosminė lemtis, 
tuomet ji pažeidėją sekina iki 
jo pražūties.” Dėl to žlugęs ir 
Vokiečių ordinas, kurio ri
teriai įkūnijo blogio jėgas. Jei 
senovėje vykę karai su šūkiu 
„už krikščionybę prieš pagony
bę”, nors karas esąs didžiau
sia priešingybė, tai XX a. — 
„už kultūrą prieš nekultūrą”, 
nors karas esąs griežčiausia 
kultūros priešingybė. Milita- 
rinė valstybė išsigimė. Lietu
viai atsidūrė žemiausiuose 
visuomenės sluoksniuose. Ta
rytum XX a. baltų krivių kri
vaitis Vydūnas pabrėžia 
kultūros uždavinį ugdyti tau
tiškumą. Šiam kilniam tikslui 
turi tarnauti ir technikos 
pažanga, visuomenės moder
nizacija, kuomet „kai kurie 
jau mąsto apie keliones į kos
mines tolumas”.

Tautos gyvastis — kalba. 
Vydūnas matė, kaip žmonės, 
kalbą svetima kalba, tampa 
„aistringi išmoktosios kalbos 
tautybės gynėjai”. Taip elgėsi 
suvokietėję mažlietuviai, su
lenkėję Vilniaus krašto didlie
tuviai (deja, ir šiandienos Lie
tuvos valstybėje).

Vydūnas nenagrinėja lietu
vių raštijos suklestėjimo, lie
tuviškų mokyklų, lietuviškos 
spaudos gausos, kaip tarpusa
vy bendravo, sutarė kaimie
čiai lietuviai su vokiečiais, 
kaip vyko akultūracijos, t.y. 
kultūrų supanašėjimo proce
sas; tapatumo (identiteto) 
problema. Kodėl Mažoji Lietu
va ne tik kultūra, bet ir ekono
mika pirmavo prieš Didžiąją.

Vyrauj aūtis neigiamas vo
kiečių įvaizdis, perlenkimai, 
objektyvumo stoka paaiškin- 
tina tuo, kad XX a. pirmoje 
pusėje lietuvininkai, jų vei
kėjai ir pats Mažosios Lietu
vos patriarchas buvo persekio
jami, niekinami, žeminami.

Vydūnas trumpai apžvelgė 
ir Lietuvos Didžiosios Kuni
gaikštystės (LDK), etninės 
Didžiosios Lietuvos svarbiau
sius XIII a.-XX a. pr. įvykius, 
pradedant Mindaugo Lietuvos 
karalystės sukūrimu ir bai
giant valstybingumo atkūrimu 
1918 m. vasario 16-ąją. 
Idealizuojama LDK ir jos val
dovai. LDK galia sulenkusi 
po 1569 m. Liublino unijos su 
Lenkija, kurią jis traktuoja 
kaip „labai pražūtingą lietuvy
bei”. Suprantama, tokiame 
plačiame veikale sunku iš
vengti klaidų, netikslumų, 
aiškinant Didžiosios Lietuvos 
įvykius, faktus, nustatant jų 
priežastingumą bei sąryšį. 
Juolab, kad Vydūnas nėra is
torikas profesionalas, o lietu
vių istoriografija dar tik kū
rėsi. Monografija užbaigiama 
viltimi, kad lietuvių ir vo
kiečių santykiai gerės.

Vydūnas Augsburge (Vokietįja)„ lietuvių rašytojų suvažiavime 
1947 m. Don Šulaičio studijos nuotr.

Tarptautinė paroda 
„Krikštai mene”

Mažojoje ir vakarinėje Lie
tuvoje bei Latvijoje kapinai
tėse buvo statomi saviti ant
kapiniai paminklai iš lentų 
arba stulpų. Lietuvių liaudies 
dainose jie buvo vadinami 
krikštais, krikšteliais, krikš- 
tužiaiš. Savo kilme jie daug 
senesni negu krikščionybė. 
Tai rodo ir skirtingų medžių 
parinkimas. Vyrų krikštams 
naudojo ąžuolus, uosius, ber
žus, moterų — egles, liepas, 
net drebules. Krikštus staty
davo kape kojūgalyje.

Vilnietė, iš Mažosios Lietu
vos kraštų kilusi, dailininkė
E. Labutytė sakė, kad krikš
tų formos, puošyba, proporcijų 
savitumai, mistiniai pradai 
žavėjo visų laikų dailininkus 
— tiek lietuvių, tiek vokiečių, 
ypač tapytojus iš grupės 
„Brueke” (Tiltai). Apie krikš
tus yra rašęs dr. J. Basana
vičius, M. Gimbutienė, J. 
Gimbutas, o taip pat vokiečių 
mokslininkas A. Bezzenber- 
ger.

Lietuvos dailininkų sąjun- 

Ši knyga lietuviškai — 
svarus įnašas ne tik į 
Mažosios ir Didžiosios Lietu
vos, bet it į visos Prūsijos is-
toriografįją. Vienas reikšmin
giausių ir plačiausių veikalų 
Mažosios Lietuvos istoriografi
joje. Pagal tematikos apimtį, 
konceptualumą, tautiškumo 
kriterijus? mentalitetą bei 
gausybę faktų, duomenų jam 
lygių neparašyta iki šiol. 
Vydūnas laisvės, lygiateisiš
kumo ir tautinės savigynos 
šauklys. Vydūnizmas — ne tik 
XX a., bet ir XXI a. epochinis 
reiškinys.

Pranešimas skaitytas per 
Vydūno istorijos knygos Sie
ben Hundert Jahre deutsch- 
litauischer Beziehungen (Til
sit, 1932) lietuviškos laidos 
Septyni šimtmečiai vokiečių- 
lietuvių santykių (Vilnius 
2001, leidykla „Vaga”, spaus
dino AB Spindulys) prista
tymą Vilniuje, Rašytojų sąjun
goje.

gos Vilniaus ir Klaipėdos 
skyriai, Klaipėdos parodų rū
mai, Mažosios Lietuvos mu
ziejus, kitos organizacijos šių 
metų lapkričio mėnesį Klai
pėdos parodų rūmuose (Aukš
toji g. 3, Klaipėda) ruošia 
tarptautinę parodą „Krikštai 
mene”. Dalyvauti šioje paro
doje kviečiami Lietuvos, išei
vijos, užsienio dalininkai. Į 
parodą priimami įvairiais 
metais sukurti tapybos, grafi
kos darbai, monotipija, akva
relė, piešiniai. Kūrinių dydis 
neribojamas, bet turi būti ne 
didesniame kaip 80x60 cm 
popieriaus lape. Po kiekvienu 
darbu būtina nurodyti kū
rinio pavadinimą, techniką ir 
pasirašyti. Kitoje pusėje nu
rodyti įskaitomą dailininko 
vardą, pavardę ir išsamius 
duomenis katalogui. Po paro
dos darbai bus grąžinti auto
riams. Klaipėdos krašto mu
ziejai būtų dėkingi už autorių 
dovanotus darbus.

Kūrinius ir duomenys apie 
juos rengėjai prašo atsiųsti iki 
š. m. rugsėjo 27 d. Lietuvos 
dailininkų sąjungai (Vokiečių 
g. 4/2 Vilnius, tel. 62-19-96) 
arba Klaipėdos parodų rū
mams.

Irena Gelažienė

NIRVANA

Rodos, į vieną sunkų nebuvimą
Aš uždariau gyvenimą,
Ir tiktai trupinius ant stalo palikau,
Kad vėlės juoktųsi, sakytų:
— Tai matui, šykšti ta senė,
— Jai tik padangėmis pašlubinėti!
O man, kas man —
Mes padraugauti dar suspėsime!
Dabar aš išeinu į mėlynuosius plotus
Ir tamsų vyną gert sau leidžiu. .
Į absoliučią tylą išeinu —
Sustoja laikas,
Man nieko prisiminti nevalia,
Esu tiktai visatos dalelytė
Toks didelis ir mažas
Gyvenimo miražas.

Esu aš tarp mirties ir vėl gyvenimo
Padėtai taškas.
Jaučiu aš erdvę begalinę,
Kurioj esu sustojęs ratas,
Ir poilsiui padėjus ant jos galvą 
Grimztu palaiminton Nirvanom..

KAIP DAINA BE ŽODŽIŲ

Supiesi, kaip daina be žodžių,
Kaip vėjas šakose,
Leinutė smilga ten prie kelio 
Gimtinės mano laukuose.
O aš ten liepos žieduose tiktai bitelė,
Rasos lašelis ankstų rytą, 
Sūpuosi, tėviške, aš tavo grožy, 
Nes tu esi daina be žodžių, 
Kurią išsinešiau, kaip kraitį, 
Vienintelį, nesunaikintą.

...... .įjl HA.A1
-------------------------------------------------------------- - OTlrtiro
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Ji puoselėjo lietuviu liaudies 
meno tradicijas ir grožį

Prieš dešimtį metų Anasta
zijos Tamošaitienės staklės 
nutilo. Kelis mėnesius po savo 
kilimų parodos Čikagoje (Bal
zeko Lietuvių kultūros muzie
juje), tik spėjus užbaigti savo 
paskutinių gobelenų audimą, 
1991 m. rugpjūčio 28 dieną, ei
dama 81 metus, Tamošaitienė 
nustojo dirbti. Rami, nepre- 
tencinga, kukli, paprasta, gi
liai profesiniai ir asmeniškai 
pasitikinti savo pasiekimais, 
Anastazija Tamošaitienė buvo 
nuostabi moteris ir dailininkė.

Visi, kurie ją pažinojo, ste
bėjosi jos energija ir linksmu
mu. Kitiems poilsiaujant, Ta
mošaitienė krovė kultūrinį 
lobį: audė, rašė, organizavo, 
tapė, mokytojavo ir puoselėjo 
plačiai visuomenėj lietuvių 
liaudies meno grožį bei tradi
cijas. Kartu su savo vyru An
tanu glaudžiai kartu dirbo, 
kūrė savuosius menus, ruošė 
parodas, leido knygas. Jų na
mai priglaudė svečius ir su

Anastazijos Tamošaitienės gobelenas „Eglės žalčių karalienės” 
pasakos motyvais Manitoba muziejuje Winnipeg, Canada.

Dailininkai Antanas ir Anastazija Tamošaičiai savo sodyboje Kingston, Ont., Kanadoje, 1990 metais. 
Jono Urbono nuotrauka.

važiavimus, buvo paspirtis ne
eilinei veiklai. Bet kuris lan
kytojas, rasdamas pas juos 
prieglobstį, žavėdavosi ta ap
linka ir po daug metų prisime
na tą ypatingą atmosferą, gali 
iššaukti to viešėjimo jausmus 
ir atodūsį. Iš savo lizdo Ta
mošaičiai paleido nesuskai
čiuojamai daug paukščių, ku
rie jų kūrybos sparnais iš
skrido pasaulio vėjais.

Anastazija Mažeikaitė gimė 
1910 m. Vainute, vyriausia iš 
Mažeikių gausios šeimos, ku
rioje užaugo aštuoni vaikai. 
Žemaitijos vaikystės vaizdai 
— koplytstulpiai, sodiečių dar
bai, gamtos pajutimas išliko 
gyvas jos atmintyje ir buvo 
kūrybos šaltinis. Studijavo 
Moterų dailės mokykloje, kur 
Antanas Tamošaitis buvo jos 
mokytojas. Tamošaitis, kuris 
1926 metais jaunos nepriklau
somos Lietuvos tautiškumo at- 
gavinimui pradėjo rinkti XIX 
a. tautodailę, lankydamas kai

mus M. K. Čiurlionio galerijai 
ir vėliau Žemės ūkio akademi
jos tarnyboje, verbavo liaudies 
meno atstatymą. Anastazija 
1932 m. atėjo instruktoriauti 
Žemės ūkio akademijoj ir jau 
1935 m. pasirodė jaunosios 
Tamošaitienės pirmoji knyga 
Mezgimas. Iki 1939 m. ji pa
rašė daugybę straipsnių ir 
knygų apie rankdarbius, lietu
vių moterų tautinius dra
bužius. Dalyvavo pirmoje gru
pinėje parodoje 1935 m. 
Kaune. Tapus „Marginių” koo
peratyvo vedėja Vilniuje 1939- 
1940, ir po to Kaune Taikomo
sios dailės instituto audinių 
skyriaus instruktore (1940- 
1942), Tamošaitienė kartu su 
savo vyru studijavo senovės 
sodiečių drabužius, stengėsi 
atmesti svetimas įtakas 
medžiagose, raštuose ir spal
vose. Jie kartu siūlė moder
ninti senąją dailę, pritaikant 
naujoms gyvenimo sąlygoms, 
pateikiant menininkams nau
jus įrankius ir žaliavas, pagy
vinti rinką dirbiniams.

Jie tyrė liaudies meno sim
boliką, reikšmę ir etnografi
nius vietovių bruožus. Gavus 
stipendiją tekstilės studijoms 
Švedijoje, imliai Tamošaitie
nei įvyko perversmas jos pa
čios kūryboje. Įsigilinus į „rya” 
kilimų kontekstą ir evoliuciją, 
Tamošaitienė suprato, kaip 
tuolaikinė dailė įkvepiama 
liaudies meno tradicijų. Gobe
lenai, nebūdingi lietuvių kul
tūrai, nėra lietuviškos teks
tilės žanras kaip kitose Euro
pos šalyse, kur viduramžiais 
dekoratyviniai kilimai puoš
davo ir šildydavo pastatų sie
nas. Tad Tamošaitienė, grįžus 
iš Švedijos, įsteigė naują žan
rą lietuvių mene — tapiserijų 
audimą. Pradėjo kurti ir kitus 
mokyti austi ornamentinius 
kilimus, kurie vaizdavo liau
dies pasakas. Jos audiniai re
prezentavo Lietuvą tarptau
tinėse parodose ir laimėjo auk
so premijas 1937 m. Pa
ryžiuje, 1938 m. Berlyne, 1939 
m. New Yorke.

Pajutę, kad pavojus gresia, 
1944 m. pradžioje Antanas 
Tamošaitis pradėjo pakuoti 
savo archyvą: senovės audinių 
rinkinius, meno knygas ir sa
vo tyrinėjimų užrašus. Anas
tazija, būdama 34 metų, 
išvyko į Salzburgą tęsti savo 
audimo studijų. Sodiečių gyve
nime mergaičių jaunystės dar
bas buvo ruoštis ateičiai — 
krauti kraitį su namų apyvo
kos reikmenimis. Jos gamin
davo ir rinkdavo praktiškus 
vartojamus audinius, kartu ir 
simbolinius, apeiginius bei de

koratyvinius audinius. Taip ir 
Tamošaičiai savo nežinomajai 
ateičiai krovė savo skrynias. 
Prieš išvykdamas iš Lietuvos, 
Antanas spėjo išsiųsti visas 
savo dėžes Anastazijai, kuri 
su jaučių vežimu tempė tas 
dėžes į Austrijos kalnus, iš
saugodama tą turtą.

Karui pasibaigus, V. K. Jo
nynas juos kvietė į Freiburg, 
Vokietijos prancūzų zonoj, kur 
jis 1946 m. buvo įsteigęs Ecole 
Dės Arts et Metiers dailės mo
kyklą. Tamošaitienė tapo au
dimo skyriaus vadove ir Vo
kietijoje 1948 m. išleido savo 
pirmą monografiją. Gavus lei
dimą emigruoti į Kanadą 1948 
m., tuoj Montrealyje, YMCA 
Intemational Branch globo
jama, įsteigė audimo studiją, 
kur vyras Antanas ir jauniau
sia sesuo Aldona talkininkavo. 
Ten jie audė tautinius dra
bužius naujakurių šokių gru
pėms ir pradėjo dalyvauti kul
tūrinėje veikloje. O po 1950 m. 
įsikūrimo savo nepaprastoj 
sodyboj netoli Kingstono, On- 
tario Tūkstančių Salų miškuo
se, prasidėjo beveik kasme
tinės parodos ir dažni Ta
mošaitienės straipsniai lietu
vių spaudai tautinių rankdar
bių istorijos bei dailės klausi
mais.

Jonas Aistis, rašęs Drauge 
1970 m. birželio 6 d., aiškino 
„...Čia jie seka liaudies meno 
tradiciją. Jų mintis, kad me
nas neturi atitrūkti nuo gyve
nimo, neturi be laiko atrankos 
eiti į muziejus, o priešingai 
likti prie žmogaus, dabinti ir 
džiuginti jo netarpišką ap
linką; kelti skonį ir auklėti 
meno pasiilgimą... Jie gyvena 
atsiskyrėliškai ir skruzdžių 
darbštumu kuria... pasiliko 
ištikimi savo pašaukimui ir 
sukrovė didelius meno lobius. 
Prisipažinsiu, kad mane stebi
na jų darbštumas, jų pasi
šventimas, jų ištvermė”. Ta
mošaitienei tuo laiku dar buvo 
likę 20 metų prasmingiausio 
darbo.

Tamošaitienės veiklos sąra
šai yra stebinantys, nuosta
biai gausūs. Tamošaičių leidi
niai ir parodos, su Kanados 
valdžios parama, garsino lie
tuvių meną didžiojo pasaulio 
dailės veikloj ir subūrė ilgą 
sąrašą bendradarbių bei rė
mėjų. Jie buvo kultūriniai am
basadoriai — jų parodų lei
dinėliai, pateikdami aktualias 
žinias apie Lietuvą ir jos tau
todailę, buvo svarbios švieti
mo priemonės. Reikšmingiau
si pasiekimai tikriausiai yra 
trys knygos: Lithuanian Na- 
tional Costume (1979), Lithua
nian Easter Eggs (1982), Li
thuanian Sashes (1983) ir 
monografija Anastazija Tamo
šaitienė (1988). Paprastam 
žmogui, viena tokia knyga bū
tų gyvenimo viršūnė. O jiems 
tokios keturios, šalia dar jos 
tūkstančiai tautinių drabužių 
komplektų ir audimo meno 
pavyzdžių, kurie reikalavo ne
suskaičiuojamų susikaupimo 
valandų. Bet jie — neeiliniai 
žmonės.

Šie trys moksliški leidiniai, 
kruopštaus darbo rezultatai, 
yra rimtos studijos, pagrįstos 
tiesiogine, praktiška patirtim. 
Išleisti anglų kalba, kad ne
liktų lietuvių pasiekimai para- 
pijietiški, šie leidiniai savo 
bendru menišku apipavidali
nimu sudaro svarbų vienetą. 
Svetimtaučiams ir lietuvių 
emigrantų ateities kartoms 
paaiškina Lietuvos ypatingas 
vertybes ir menus. Rūpes
tingai paruoštos knygos: turi
nių tvarka, iliustracijos, 
šaltiniai, pasakojimai apie kai
miečių gyvenimo būdą, įran
kių nuotraukos ir paaiški
nimai, žemėlapiai, bibliografi
jos ir raštų piešiniai sudaro 
perteklių tautodailės istorijai.

Jie suprato ir naujų techno
logijų svarbą: ėmė vartoti 
vaizdajuostes kaip dokumen- 
tacijęs ir švietimo priemones. 
Jų gyvenimas buvo atpasako
tas Ramūnos McDonald doku
mentiniame spalvotame filme 
„Spirits of an Amber Past”, 
kuris 1981 m. rodytas per Ka
nados televiziją ir dar BBC 
Anglijoje, sutinkant Tamošai
tienės išaustą Vilniaus krašto 
tautinį drabužį, kuris lietuvių 
vardu buvo padovanotas prin
cesei Dianai vestuvių proga.

Tamošaitienė sėmėsi įkvėpi
mo savo ramioj aplinkoj. Ji 
turėjo laiko klausytis gamtos 
— upės, paukščių, vabalų, vė
jo šlamėjimo — ir pastebėti 
samanas, šakas, debesis. Ji 
rinko augmeniją — žiedlapius 
ir žieves — savo siūlų spal
vom. Ji ir kilimus mėgo lauke 
rišti, išsitraukus savo stačias 
stakles į orą, dirbti saulės 
šviesoje. Ji kūrė tautinius dra
bužius, ne kopijuodama liau
dies pavyzdžius, bet savaip 
dailiai interpretuodama spal
vų ir raštų derinius.

Savo akvarelėse, aliejaus ta
pyboj, guašais ir litografijoj 
aiškino: „Mano gilus ir jautrus 
gamtos supratimas yra kūry
binė forma, pareikšta drobėse, 
popieriaus lakštuose ar kili
muose... Tapydama paveiks
lus, neieškau tiesioginio san
tykio su gamta, taigi jos neko
pijuoju, bet gamtos nuotaikos 
mane žavi ir užburia... Vakaro 
prieblandoje matau paslaptin
gus vaizdus, o aušros proš
vaistėse — giedrėjančių spal
vų žvilgsnį... Mano tapybos 
dailės ir kilimų menas turi 
vientisumą. Kilimams austi 
parengiu eskyzus. Piešdama 
kilimams kompozicijas, remiuo
si savo tapybos darbų braižu. 
Gobelenus audžiu tais pat 
brūkšniais, kaip tapydama pa
veikslus. („Mano pasisakymai 
apie savo dailę”, V. Matran- 
gai, be datos).

Liaudies menas buvo jai pa
grindas. „Kultyvuojant lietu
vių liaudies meną, gimsta ma
no tapybos darbuose ir moder
niojo meno principai. Lietuvių 
liaudies dailėje aš visada ir vi
sur įžiūriu modernizmo pra
dus”. (Mikas Šileikis, „A. Ta
mošaitienės parodai artinan
tis.” Naujienos 1961.IX.16). Po 
pirmo tarpsnio reprezentaci
niam mene jos gobelenai virto 
paveikslais, kurie atmetė tra
dicinių rėmų statiškumą ir 
įgijo dinamišką, išraiškingą 
spalvų harmoniją. Ji drąsiai 
ieškojo naujos išraiškos visose 
technikose. Jos kūryba pasiro
do žymiose Kanados, JAV ir 
kitų kraštų muziejų kolekci
jose, o jos kilimai įtraukti į 
svarbias gobelenų istorijos 
knygas.

Ta energinga menininkų 
pora, atsiskyrėliškai gyvenusi 
gamtoj, kurios judrumas 
būdavo prilygintas skruzdžių 
ar voveraičių darbštumui, at
sisveikino 1991 metais. Anas
tazija spėjo matyti Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimą, 
bet tuo metu nežinojo, kad, 
lemtis sugrąžins jų kūrybos ir 
archyvinį lobį į Lietuvą. Jų 
Šv. Lauryno upės miško sody
ba teko kitiems savininkams; 
Anastazijos gyvenimo drau
gas Antanas, jau sutikęs 
95-tuosius metus, persikėlė į 
Vilnių 2000 metais. Jis vėl 
tapo jų darbų sargu, už
siėmęs muziejaus įkūrimu 
Vilniuje Domininkonų gatvėj 
15/1. Kaip šimtaraštė juosta, 
jų bendras gyvenimas suderi
no jų šimtų darbų siūlus į 
juostą, kurios vientisume žavi 
per 60 metų nubraižytas spal
vingas ir tikslus kelias.

Anastazijos Tamošaitienės 
pastangomis 1977 m. įsisteigė 
Lietuvių tautodailės institu
tas, kurio nariai, skatinami

Dailininkė Anastazija Tamošaitienė. Vytauto Maželio nuotrauka.

Anastazijos sesers Aldonos 
Veselkienės, Toronte, Čikago
je, Philadelphijoj, New Yorke 
ir Bostone, tęsia kūrybos, do
kumentacijos ir švietimo mi
siją. Už kelių savaičių institu
tas paminės savo iniciatorės 
mirties dešimtmetį. Jos pasi
šventimas subrandino daugelį 
tautodailininkų, kurių veikla 
bus atskleista Lietuvių tauto
dailės išeivijoje knygoje. Insti
tuto metinis narių suvažia

Poetas Czeslaw Milosz — 
Vilniaus garbės pilietis

Nobelio premijos laureatui 
poetui Czeslaw Milosz, šie
met švenčiančiam 90-ties 
metų jubiliejų, suteiktas Vil
niaus miesto garbės piliečio 
vardas. Šį sprendimą trečia
dienį, liepos 25 dieną, patvirti
no Vilniaus miesto taryba.

Sostinės garbės piliečio var
das suteikiamas už ypatingus 
nuopelnus Lietuvai ir Vilniaus 
miestui. Garbės piliečiui įtei
kiamas Vilniaus miesto gar
bės piliečio medalis ir liudiji
mas, jis įregistruojamas sos
tinės garbės piliečių knygoje.

Iš Lietuvos kilusio Nobelio 
premijos laureato Č. Milošo ju
biliejus pasaulyje šįmet pažy
mėtas gausybe renginių. Šia 
proga pasirodžiusiose spaudos 
publikacijose daug kalbama 
apie Lietuvos įtaką Č. Milošo 
gyvenimui ir kūrybai, tai nuo
lat pabrėžia ir pats poetas. 
Straipsniai iliustruojami dau
giausia Lietuvos vaizdais ar 
nuotraukomis iš jo apsilan
kymų Vilniuje, Šateiniuose.

Pasak lenkų laikraščio 
Žycie, būtent Šateiniai, paskui 
Vilnius ir visa Lietuvos žemė 
tapo nuolatiniais Č. Milošo 
kūrybos motyvais. Tai atsi
spindi jo poezijos rinkiniuose 

Lietuvos prez. Valdas Adamkus (kairėje) ir Nobelio premijos lau
reatas poetas Czeslavv Milosz (Česlovas Milošas) Vilniuje 1999 m.

Kęstučio Vanago (Elta) nuotr.

vimas ir paminėjimas įvyks 
rugp. 25 d. Anapilyje, Missis- 
sauga, Ontario, ir ten pat Ka
nados Lietuvių muziejuje-ar- 
chyve rengiama Anastazijos 
Tamošaitienės meno darbų 
paroda, kuriai eksponatai pas
kolinti iš privačių kolekcijų. 
Paroda vyks iki spalio 14 d. 
Sekmadienį rugpj. 26 d. bus 
aukojamos šv. Mišios už Anas
tazijos Tamošaitienės vėlę.

Viktorija Matranga

Išlikimas, Ant upės kranto, 
knygose Gimtoji Europa, įsos 
slėnis. Knygoje Ulro žemėje — 
irgi prisiminimai: Vilniaus 
kraštovaizdžiai ir ten gyvenę 
Č. Milošui artimi žmonės, Vil
niaus „Žagary” grupės kolegos 
poetai, su kuriais jis diskutuo
davo Bazilijonų vienuolyno 
rūmuose.

Poetas debiutavo leidinyje 
Alma Mater Vilnensis, ku
riame 1930 metais paskelbė 
pirmuosius eilėraščius. Poeto 
manymu, .jaunystė tokiame 
mieste — tai Dievo dovana 
visam gyvenimui, nors jame 
gyvendamas jaunas žmogus 
nesuvokia, koks Vilnius nepa
prastas. Suvokimas ateina 
vėliau, metams bėgant”.

Iki šiol Vilniaus miesto 
garbės piliečiais yra tapę Is
landijos užsienio reikalų mi
nistras Johan Boldvin Hani- 
balson (1996 m.), JAV prezi
dentas Ronald Reagan (1996 
m.), dirigentas Mstislavas 
Rostropovičius (2000 m.),
monsinjoras Kazimieras Vasi
liauskas (2000 m.), JAV At
stovų rūmų pirmininkas J. 
Denis Hastert (2001 m.).

(Elta)
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Muz. Kazys Steponavičius.
r

Muz. Kazį Steponavičių 
prisiminus

Žvilgsnis į New York City 
operą

Šių metų liepos 30 d. — mu
ziko Kazio Steponavičiaus Ste
phens mirties 25 metų sukak
tis. Vartant laikraščių iškar
pas, žiūrint, nuotraukose į 
šauniais kostiumais apsirė
džiusių žmonių veidus, atrodo, 
kad taip neseniai skambėjo 
žavingos operečių melodijos, 
džiaugėsi ir kėlė ovacijas gau
si publika, kuri kasmet laukė 
naujo veikalo, išblaškančio 
kasdieninius rūpesčius ir bent 
keletai valandų nukeliančio į 
žavingą, pasakišką pasaulį. 
Tačiau daugelis tų veidų 
šypsosi tik nuotraukose, nes 
jų jau nėra gyvųjų tarpe. Ir 
sunku tikėti, jog jau užaugo 
visa karta, kuri nei Kazio 
Steponavičiaus, nei jo vado
vauto „Pirmyn” lietuvių choro 
neregėjo, negirdėjo. O kaip 
reikalingas jis būtų šiomis die
nomis, ypač dabar atvykstan
tiems čia apsigyventi tau
tiečiams iš Lietuvos, trečiajai 
bangai, nes K. Steponavičius 
turėjo ne vien išsilavinusio 
muziko talentą, bet taip pat ir 
ypatingą charakterio savybę, 
sugebėdamas pritraukti, de
rinti ir jungti bendram tikslui 
įvairius žmones.

Jaunystę praleidęs Brock- 
ton, Massachusetts ir pradė
jęs muzikos studijas New Eng- 
land Conservatory of Music, 
persikėlė gyventi į Čikagą. 
Čia, baigęs Lewis universitetą 
ir American Conservatory of 
Music, daugelį metų dėstė toje 
pačioje konservatorijoje smui
ką, teoriją ir dirigavimą, mokė 
privačius smuiko mokinius. 
Tačiau jo širdis ir visas laisva
laikis priklausė darbui, lavi
nant lietuvių chorus, ruošiant 
koncertus, statant muzikinius 
veikalus. Buvo keleto metų 
laikotarpis, kuomet jis ne
turėjo nė vieno laisvo vakaro, 
nes mokė lietuvių chorus 
Čikagoje, Cicero, Kenosha ir 
kroatų bei serbų ‘ chorus 
Čikagos apylinkėse. 1929 m. 
pradėjęs dirbti su seniausiu 
Amerikoje lietuvių choru „Pir
myn”, su trumpom pertrau
kom jam vadovavo iki mir
ties.

K. Steponavičiaus vadovau
jami lietuvių chorai dalyvavo 
1934 m. Čikagoje vykusioje 
pasaulinėje parodoje, Lietuvių 
dienoje, kurioje jis dirigavo 
jungtiniam simfoniniam or
kestrui ir chorui.

Šiais laikais, galint per ke
letą valandų nuskristi iš vieno 
žemyno į kitą už palyginti 
mažą kainą, sunku įsivaiz
duoti, koks milžiniškas buvo 
darbas 1938 m. sutelkti lėšas 
ir nugalėti visas kitas proble
mas, kad jauni Amerikos lie

tuviukai, perplaukę Atlantą, 
I galėtų pamatyti savo tėvų 

gimtąjį kraštą. Koncertuoda
mi net 21 kartą, su džiaugsmu 
giedojo „Lietuviais esame mes 
gimę”. Sutelktos nemažos su
mos buvo paaukotos Lietuvos 
ginklų fondui. Už šį žygį ir va
dovavimą „Pirmyn” chorui 
muz. Steponavičius buvo ap
dovanotas Gedimino ordinu.

Tais laikais Chicago Tri
būne laikraštis ruošdavo mu
zikos festivalius dar ir dabar 
esančiame Soldier’s Field sta- 
dijone. 1941 m., K. Stepona
vičiaus vadovaujamas, „Pirmyn” 
choras laimėjo pirmą vietą 
mišrių chorų A grupėje.

Publikai rodant ypatingą su
sidomėjimą muzikaliniams 
veikalams, K. Steponavičius 
pradėjo statyti, pradžioje leng
vesnius lietuviškus veikalus, o 
vėliau pasaulinio garso ope
retes ir operas, kurių pastatė 
daugiau kaip 40 (kai kurias 
keletą kartų) įvairiuose JAV 
ir Kanados miestuose — tarp 
jų „Linksmąją našlę”, „Čigonų 
baroną”, „Meilės eliksyrą”, 
„Parduotąją nuotaką”, „Kor- 
nevilio varpus”, „Meilės dai
ną”, „Grafą Liuksemburgą”, 
„Cavalleria Rusticana” ir kt.

• Opera „Carmen” buvo pastaty
ta Goodman teatre, Čikagos 
miesto centre, dalyvaujant 
prezidentui Antanui Smeto
nai.

Po Antrojo pasaulinio karo 
daugelis iš Lietuvos pasitrau
kusių, atvykę į JAV, mažai 
jungėsi į esamas lietuviškas 
organizacijas, bet pradėjo 
steigti naujas, tarp jų ir cho
rus. Čia Kazys Steponavičius 
parodė tą ypatingą sugebė
jimą patraukti ir suderinti 
įvairaus amžiaus, išsilavini
mo bei įsitikinimų asmenis, 
nes jo vadovaujamas „Pirmyn” 
choras ne silpnėjo, o sus
tiprėjo. J chorą stojo nemažas 
būrys balsingų naujų ateivių, 
taigi senosios ir naujosios 
emigracijos choristų gretose 
išsivystė draugystės, ne viena 
pora sukūrė šeimą ir kai 
kurių vaikai, K. Stepona
vičiaus kviesti statistais „Pir
myn” veikaluose, chore už
augo ir vėliau tapo jo nariais. 
„Pirmyn” choras dalyvavo 
JAV ir Kanados lietuvių dainų 
šventėse ir PLB seimo metu 
New Yorko Carnegie Hali kon
certe, diriguojant Kaziui Ste
ponavičiui, statė žavias ope
retes kurių po 2-3 pastatymus 
kas pavasarį stebėjo įvairių 
lietuvių išeivijų bei kartų pil
na Marija aukštesniosios mo
kyklos auditorija.

Nors tuo metu sunkiai pagy
domos stemplės vėžio ligos ir

Lincoln Centre, New Yorke, 
vienas šalia kito yra du operos 
teatrai; į pasaulinio garso 
aukštumas iškilusi Metropoli
tan („Met”) opera ir žinoma 
New York City opera („NYC. 
opera”). Tie du operos teatrai, 
vienas nuo kito nutolę vos per 
porą dešimčių metrų, tarp sa
vęs nekonkuruoja, o glaudžiai 
bendradarbiauja. Neretai pa
sitaiko, jog tas pats daininin
kas kai kuriuose operų pasta
tymuose dainuoja ir MET, ir 
NY City operoje.

Be abejo, veltui būtų aukoja
mas laikas, jei kas nors sa
kytų, kad tarp tų dviejų operų 
nėra skirtumo — jis yra. 
„MET’ savo vardu yra išgar
sėjusi visame pasaulyje, kai 
tuo tarpu NYC operos vardas 
daugiau žinomas tik New Yor
ko miesto ir jo gretimų apylin
kių operų mėgėjams. Tad šį 
kartą iš arčiau ir pažvelkime į 
New York City operą.

NYC operoje reiškiasi jauni, 
daugiausia Amerikos muzikos 
mokyklose išsimokslinę, pui
kiais balsais apdovanoti, dai
nininkai. Joje dainavo ne
mažai dainininkų, iškopusių į 
pasaulines aukštumas, pvz., 
garsusis tenoras Placido Do
mingo, mezzosopranas Bever
ly Sills (ji ilgus metus yra bu
vusi NYC operos muzikos 
direktorė), tenoras Richard 
Tucker ir kiti.

NYC opera, šalia populiarių 
operų, daug dėmesio skiria 
ankstyvesnių kompozitorių 
(Monteverdi, Handel) ir šiuo
laikinių (Sousa, Drattell) ope
roms. Jas stato ir turi gerą pa
sisekimą.

Per muzikinį metų sezoną 
NYC opera veikia keturis mė
nesius. Rudenį (2001), nuo 
rugsėjo 14 iki lapkričio 18 d., ir 
pavasarį (2002), nuo kovo 1 iki 
balandžio 28 d.

Ateinančio rudens sezone 
bus statoma: Mozart — „The 
Magic Flute” (10 kartų), Wag- 
ner — „Flyirig Dutchman” (5
k.), Gilbert and Sullivan — 
„The Mikado” ęil k.), Bellini 
— „The Capulets and the 
Montagues” (7 k.), Verdi — 
„Macbeth” (7 k.), Puccini — 
„La Boheme” (9 k.), Montever
di — „The Return of Ulysses” 
(5 k.), Puccini — „Turandot” (6
k.) ir Drattel — „Lilith” (3 k.)

Atėjus 2002 metų pavasa
riui, bus džiaugiamasi šių ope
rų pastatymais: Gershwin — 
„Porgy and Bess” (14 k.), Mo

komplikuotų operacijų buvo 
nuvargintas, po sėkmingo 
„Grafo Liuksemburgo” pasta
tymo, muz. Steponavičius ruo
šė chorui gaidas ir rašė orkes- 
tracijas, svajodamas beveik iki 
paskutiniųjų gyvenimo dienų 
pastatyti Lehar „Šypsenų šalį” 
(Land of Smiles). Taip pat su 
džiaugsmu vylėsi matyti už
augant mylimą dešimtmetę 
dukrelę Ramoną, kuri beveik 
visada buvo arti tėvo, kaip 
žmona Alė sakydavo — lyg 
„trečia koja”. Tikėjosi dar 
išsikovoti bent porą metų, 
tačiau kovą pralaimėjo ir 1976 
m. liepos 30 d., sulaukęs 71 
metų amžiaus — Mayo klini
koje baigė savo gyvenimą. 
Gausios, įvairių įsitikinimų, 
kartų bei amžiaus tautiečių 
minios, panašios į jo „Pirmyn” 
chorą, buvo palydėtas amži
nam poilsiui į Lietuvių tau
tines kapines. Jo paminkle 
įrašas tiksliai apsako muz. 
Kazio Steponavičiaus gyve
nimą: „Pamilęs Lietuvą iš tolo, 
jis tiltą nutiesė iš muzikos 
garsų tarp čia atklydusių ir 
tėviškės namų”.

R.S.A. 

zart — „Don Giovanni” (10 k.), 
Bizet — „Carmen” (10 k.), 
Puccini — „Tosca” (9 k.), Han
del — „Agrippina” (6 k.) ir 
Sousa — „The Glass Blowers” 
(6 k.).

Iš viso per abu sezonus bus 
parodyta 14 skirtingų operų 
99 pastatymai.

2000-2001 metų operos se
zone dainavo: 38 sopranai, 21 
mezzosopranas, 28 tenorai, 5 
„counter” tenorai, 39 bosai ir 
baritonai. Dirigavo — 15 diri
gentų. Chore dainuoja 31 cho
ristas.

NYC operos pastatymai me
tų bėgyje 2-3 kartus būna 
matomi televizijoje per PBS 
kanalą.

New York Statė teatro rū
mai, kuriuose vyksta NYC 
operos spektakliai, statyti 
1964 m. Teatre yra penki bal
konai („Rings”). Jame telpa 
2,737 žiūrovai. Didžiulėje sce
noje sukama platforma, įga
lina pastatyti gan komplikuo
tus scenų įrengimus.

Studijos apie dail. P. Domšaitj autorė, menotyrininkė Elza Verlor- 
en van Tehemaat-Klump iš Pietų Afrikos Respublikos ir Lietuvių
fondo atstovas dr. Gediminas Balukes iš Čikagos Klaipėdos pa
veikslų galerijoje I liepos 25 d. atidarytoje dail. P. Domšaičio 
kūrinių parodoje. Juozo Baltiejaus (Elta) nuotrauka.

Dail. P. Domšaičio 
kūryba jau Klaipėdoje
Klaipėdos paveikslų galeri

joje, neogotikos stiliaus name, 
liepos 25 d. atidaryta europi
nio masto dailininko Prano 
Domšaičio galerija ir kultūros 
centras.

Pasak Lietuvos dailės mu
ziejaus tarybos sekretoriaus 
Vytauto Balčiūno, 1999-2001 
metais Lietuvių fondas (JAV) 
perdavė Lietuvos dailės mu
ziejui 528 P. Domšaičio 
kūrinius — visą jo kūrybinį 
palikimą. Muziejininkų teigi-
mu, tai išskirtinės vertės me
no kolekcijos dovanojimo fak
tas po dailės mecenato Mykolo 
Žilinsko Lietuvai dovanotų , 
rinkinių. Vokietijoje, Austri
joje bei Pietų Afrikoje sukurtų 
P. Domšaičio darbų kolekcijai 
įsigyti ir persiųsti į Lietuvą 
Lietuvių fondas skyrė per 
vieną milijoną litų.

Dail. Pranas Donišaitis — auto
portretas.

George Gershwin „Porgy and Bess”. Porgy — Alvy Powell, Bess — Marauita Lister.

Teatro vidus puikiai iš
puoštas. Kabo didžiuliai švies
tuvai, o „fojė” stovi žymių 
skulptorių (Lipchitz, Nadel- 
man, Johns, Botecou) sukur
tos skulptūros.

Kitu laiku, operos sezoną 
užbaigus, NYC teatre vyksta 
NYC baleto pastatymai.

P. Palys

Patys vertingiausi, Europoje 
pripažinti, bet Lietuvoje, deja, 
mažai žinomi, iš Pamario 
krašto kilusio dailininko P. 
Domšaičio kuriniai bus nuolat 
eksponuojami Lietuvos dailės 
muziejaus Klaipėdos pa
veikslų galerijoje. Kartu su P. 
Domšaičio galerija atidarytas 
ir jo vardo kultūros centras, 
kuris bendram darbui telks, 
su dailininko gyvenimu ir 
kūryba susijusias, Europos, 
Afrikos ir Amerikos instituci
jas bei jo kūrybos žinovus. P. 
Domšaičio kultūros centro 
tikslas — rengti tarptautinius 
kultūrinius susitikimus: kon
ferencijas, seminarus, akade
minius savaitgalius, kūrybi
nes stovyklas ir pan.

P. Domšaičio dailės galerijos 
ir kultūros centro atidaryme 
dalyvavo Lietuvių fondo atsto
vas dr. Gediminas Balukas ir 
studijos apie P. Domšaitį au
torė (Elsa Verloren van Tehe
maat-Klump iš Pietų Afrikos 
Respublikos.

1880 m. gimęs Rytų Prūsijos 
ūkininko šeimoje, P. Dom- 
šaitis baigė Karaliaučiaus me
no akademiją ir išvyko tobu
lintis į Berlyną. Studijų tiks
lais buvojo Paryžiuje, Floren
cijoje, Londone. Kaip dailinin
kas, augo ir brendo didžiausių 
to meto Europos dailininkų 
aplinkoje, kartu su jais daly
vaudavo parodose. 1919-1932 
m. P. Domšaitis susilaukė tik
ro pripažinimo, laimėjo kelias 
premijas, jo darbų įsigijo Ber
lyno valstybinis meno muzie
jus, Meno akademija, Štetino, 
Liubeko, Hamburgo privačios 
galerijos.

v

Sv. Kristupo vasaros
festivalis

Nuo liepos 1 iki rugpjūčio 
29 dienos Vilniuje vyko tradi
cinis, jau septintasis šv. Kris
tupo vasaros festivalis. Štai 
ką apie šį renginį kalbėjo jo 
įkvėpėjas ir meno vadovas, šv. 
Kristoforo kamerinio orkestro 
vadovas prof. Donatas Kat
kus:

— Žalias Vilnius, gie
dančiais paukščiais dabin- 
damasis, vėl skelbia savo 
didžiąją vasaros šventę — šv. 
Kristupo vasaros festivalį. 
Liepa ir rugpjūtis pirmąkart 
per septynerius metus buvo 
iki kraštų užpildyti koncertų 
ir spektaklių. Jei per visus 
metus sunkiai triūsdami, vil
niečiai ne visada galėjo rasti 
laiko muzikai, gal ir kainų 
buvo dažnai išgąsdinti — va
saros atostogų metu galės pa
tirti visus menų džiaugsmus. 
Tradiciniai nemokami koncer
tai šv. Kazimiero bažnyčioje,* 
Bernardinų muzikinės pava
karės, koncertai nuostabiuose 
Vilniaus kiemuose, solistai ir 
orkestrai, chorai ir daininin
kai. Kaip visuomet, šv. Kristu
po festivalis — tai galimybė 
sužibėti puikiems lietuvių at
likėjams, Vilniaus svečiams, 
vis labiau iš viso pasaulio 
plūstantiems į mūsų sostinę, 
tai ir lietuviškos kultūros pa
radas. Tačiau svarbiausia fes
tivalyje — ne žvaigždžių bliz
gesys, bet muzika, kuri šiaip 
jau rečiau sutinkama arba 
mielai iš naujo aplankoma. 
Ramus vasaros metas ramiam 
ir neskubiam mėgavimuisi 
šedevrais...

Tarytum antrindamas šiems 
žodžiams, Vilniaus meras Ar
tūras Zuokas teigė, kad „per 7

Šv. Kristoforo orkestras.

Gyvendamas Berlyne, P. 
Domšaitis domėjosi ir gimtuo
ju pamario kraštu, 1914-1918 
m. atvažiuodavo į Nidą, kur 
vasaromis rinkdavosi ekspre
sionistų dailininkų kolonijos 
dalyviai.

1949 m. P. Domšaitis su 

metus festivalis taip suleido 
šaknis į mūsų miesto kultū
rinę dirvą, kad be to medžio 
Vilnius jau nebeįsivaizduo- 
jamas”.

Vargu ar ką begalėtum pri
durti prie šių pagarbos šventei 
žodžių, nebent šiek tiek statis
tikos ir paraginimą, kad atvy
kusieji į Lietuvą rugpjūčio 
mėnesį nusiteiktų pasi
klausyti vieno kito festivalio 
koncerto. Pavyzdžiui, Vokieti
joje esama žmonių, specialiai 
kasmet atvykstančių į šį Mu
zikos festivalį. Atvykus apie 
renginį galima viską sužinoti 
festivalio biure Šv. Ignoto g. 6 
arba telefonu 60-82-51. Bilie
tai nebrangūs — po 5, 10, 20 
litų. Taip norima pamaloninti 
kultūrai palankią, sunkiai 
materialiai besiverčiančią vy
resniąją Lietuvos inteligen
tiją.

Liepos 4 Bernardinų Baž
nyčioje griežė Lietuvos kame
rinio orkestro styginių kvarte
tas, liepos 11d. — Kauno sty
ginių kvartetas. Vėliau čia 
gros kiti svečių bei lietuvių 
muzikiniai kolektyvai. Atvyks 
muzikantai iš Suomijos, Vo
kietijos, Danijos, Olandijos, 
Izraelio. Rugpjūčio 3 d. grojo 
Vokietijoje gyvenantis lietu
vių smuikininkas Martynas 
Švėgžda von Bekker, rugpjū
čio 16 d. gros garsus vengrų 
Bartoko kvartetas, rugpjūčio 
22 d. — tarptautinis ansamblis 
„Franciscus”. Dalyvaus Lietu
vos chorai. Sekmadieniais šv. 
Kazimiero bažnyčioje vyks 
nemokamos vargonų muzikos 
popietės (15 vai.).

Jadvyga Godunavičienė

žmona persikėlė į Pietų Afri
kos Respubliką, gyveno Cape- 
town mieste, savo kūryboje 
siejo Europos ir Afrikos meno 
įtakas. P. Domšaitis mirė 
1965 m., palaidotas Pietų Aui- 
kos Respublikoje.

(Elta)
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Algimanto Žižiūno nuotrauka.

Santaros-Šviesos konferencijos dalyviai ir prelegentai. Iš kairės: LR prezidento patarėjas Darius 
Kuolys, Laisvosios rinkos instituto direktorė Elena Leontjeva, literatūros tyrinėtojas Saulius Žukas, 
Vilniaus miesto meras Artūras Zuokas.

Santaros
Šios vasaros lygiadienio die

nomis Vilniuje ir Anykščiuo
se vyko kultūrinės federaci
jos Santara-Šviesa kasmeti
nė konferencija. Ne tik iš Lie
tuvos miestų ir miestelių, bet 
ir JAV bei Kanados, suva
žiavo didelis būrys įvairių 
profesijų ir pažiūrų intelek
tualų: jaunų mokslininkų, 
kultūrininkų, akademinio jau
nimo. Vyravo ir jaunųjų san- 
tariečių konferencijai pareng
ti pranešimai, jaunieji hu
manitarai, sociologai filosofai 
— V. Adomaitis, A. Balčy
tienė, T. Leončikas, L. Kreivy- 
tė, S. Žukas ir kiti buvo po
sėdžių moderatoriai, diskusi
jų vadovai.

Tarp gausaus jaunimo būrio 
konferencijoje matydamas R. 
Mieželį, K. Almeną, L. Moc- 
kūną, V. Kaupą, V. Vepštą, A. 
T. Antanaitį, kitus vyresnės 
kartos intelektualus, kūru- 
'Siūs Santarą-Šviesą, anais lai
kais dalyvavusius dar Tabor 
Farmoje vykusiuose suvažia
vimuose, pagalvojau, kad, ko 
gero, vyresnės ir jaunesnės 
kartos sąveikoje glūdi šios 
federacijos gyvybingumas. 
Kaune šiemet atidaryto Išei
vijos instituto jauna dokto
rantė D. Dapkutė savo prane
šime išskaičiavo išeivijoje vei
kusias liberalios krypties lie
tuvių organizacijas. Nors jų 
visų tikslas buvo vienas — 
Lietuvos laisvinimas, nepri
klausomybės ir demokratijos 
atkūrimas, bet,' keičiantis vi
suomeninio bei politinio gy
venimo realijoms, vienos 
anksčiau, kitos vėliau išblėso, 
iširo. Aktyvia iki šiol išliko 
1954 m. įsikūrusi Santaros or
ganizacija, prie kurios kiek 
vėliau prisijungė išeivijos 
akademinio jaunimo sąjūdis 
Šviesa. Santaros-Šviesos fede
racijos veikla dar labiau išsi
plėtė ir suaktyvėjo kai į ją

Konferencijos dalyviai: muzikologė R. A. Sverdiolienė ir Vilniaus 
meras A. Zuoknc Algimanto Žižiūno nuotrauka.

V—Šviesos atžalynas
įsiliejo geras būrys nepriklau
somybę atkūrusios Lietuvos 
intelektualų. Dabar abiejose 
Atlanto pusėse kasmet vyks
ta vienareikšmiai Santaros- 
Šviesos suvažiavimai ar kon
ferencijos. Pagal seną tradici
ją jose dalyvauja tiek užsie
nyje, tiek Lietuvoje gyvenan
tys santariečiai.

Šiemetinė Santaros-Šviesos 
konferencija nuo kitų moksli
nių ir akademinių svarstymų 
skyrėsi ne tik platesne daly
vių „geografija”, bet ir dideliu 
aptariamų, .gyvai diskutuotų 
klausimų ratu. Pasak vieno 
posėdžio moderatorės L. Krei- 
vytės, teorija čia nebuvo atsie
ta nuo praktikos, kultūra — 
nuo visuomenės, Lietuva — 
nuo pasaulio. Santariečių 
pranešimai, ideologinių ar 
partinių nuostatų nevaržo
mų, laisvų asmenybių disku
sijos ir svarstymai buvo paį
vairinti poezijos skaitymais, 
pačių konferencijos dalyvių 
improvizuotais spektakliais, 
vaidinimais. Jie padėjo net 
pačias sudėtingiausias, aka- 
demiškumu dvelkiančias te
mas apvilkti meniniu, litera
tūriniu rūbu. Pasak vienos 
jaunos santarietės, neatbaidė 
ir „kietų” politinių bei ekono
minių Lietuvos peripetijų 
svarstymai, nes santariečių 
dar Tabor Farmoje pradėtų 
gerų tradicijų dėka net politi
kos menas konferencijoje vir
to menine politika. Štai Vil
niuje pirmąją konferencijos 
dieną aptariant dabartines re
formas ir socialinę kaitą Lie
tuvoje, vienas iš veikliausių 
santariečių, prezidento pa
tarėjas D. Kuolys, kalbėdamas 
apie stringančias mūsų ekono
mines ir švietimo reformas, 
panaudojo rakteliu prisukamo 
plastmasinio viščiuko metafo
rą. Tas užsuktas žaislinis viš
čiukas truputį pajuda, pašo- 

kinėja, bet greitai nuvirsta 
ant šono. Reformų sritys ne
sisieja tarpusavyje, socialinės 
reformos nepritaikytos laisvo
sios rinkos sąlygoms. Valsty
binėse ir partinėse diskusi
jose įsigalėjęs laikinos gerovės 
atstatymo mitas, vyraujanti 
retorika panaši į sovietinius 
stereotipus. Prelegento nuo
mone, kol valdžios viršūnėse 
vyraus individualizmas, siau
ri partiniai interesai stelbs 
norą susitarti, tol reformos 
visos Lietuvos labui, lyg tas 
oro pripūstas balionėlis, pa
kliuvęs ant finansinių gru
puočių vėjo, skrajos nenus
pėjama kryptimi.

Reformų ir socialinės kai
tos svarstymuose Laisvosios 
rinkos instituto direktorė E. 
Leontjeva svarbiausia nesėk
mių problema įvardijo vy
riausybėje, ministerijose ūki
nės veiklos planus rengiančią 
sovietinės mąstysenos biurok
ratiją. Koks to rezultatas, 
savo pranešime apie socialinę 
politiką Lietuvoje iliustravo 
prezidento patarėja sociali
niams reikalams S. Kondra- 
tienė, beje, tuos reikalus 
tvarkiusi ir buvusio JAV pre
zidento J. Bush (vyresniojo) 
administracijoje. Pasak S. 
Kondratienės, Lietuvos gy
ventojų socialinės paramos 
sistema sulipdyta ant buvu
sios sovietinės sistemos 
griaučių. Užsimota remti ne 
tik skurstančius, bet ir kitas 
gyventojų grupes, nepriklau
somai nuo jų pajamų. Tokiu 
pat lygiavos principu pinigi
nė parama teikiama ir vai
kus auginančioms šeimoms. 
Tokiu būdu absoliučios su
mos, skaičiuojant vienam 
žmogui, yra didesnės turtin
gesniems ar vidutiniams šei
mos ūkiams, o ne skurstan
tiems.

Politinę ir ekonominę padė
tį vaizdavo patys santarie
čiai, Anykščiuose improviza
vę jumoru nuspalvintu vaidi
nimu „Koalicijos mirtis”. Ja
me tiesiai — šviesiai atkūrė 
liberalų, A. Paulausko social
liberalų siaurus politinius in
teresus, nesugebėjimą susitar
ti, padėjusį į valdžios viršū
nes ateiti kairiosioms jėgoms. 
Tarp vaidinimo veikėjų buvo 
ir A. Brazauskas, ir V. Lands
bergis, R. Paksas, ir A. Pau
lauskas, K. Prunskienė. Tarp 
„artistų”, vaidmenų atlikėjų 
matėme tiek jaunosios, tiek 
vyresnės kartos santariečius, 
tarp jų — V. Kaupą, V. Juk
naitę, K. Almeną, A. Mickū- 
ną, V. Vepštą, net R. Mieželį, 
o vaidinimą režisavo D. Kuo
lys...

Viena konferencijos diena 
buvo skirta moters paieškoms 
Lietuvos kultūroje. Ne tik 
Vilniaus universiteto Moterų 
studijų atstovė R. Praspa- 
liauskienė, bet ir kitos pra
nešėjos, diskusijų dalyvės bei 

dalyviai skundėsi, kad mote
rys, aktyviai pasireiškusios 
sąjūdyje, tapo išstumtos iš 
valstybinio gyvenimo, ant 
pirštų jas galima suskaičiuoti 
Seime ir vyriausybėje. Atsa
kingas, įtakingiausias parei
gas daugiausia užima vyrai. 
Net valstybės įstatymai, pa
sak E. Grigoravičienės, nuro
do, kad, „žmogus” — kurios 
nors profesijos asmuo — būtų 
apibrėžiamas tik vyriškos gi
minės daiktavardžiais. Mote
rų pavardės priklauso nuo 
tėvo ar sutuoktinio.

Čia man dingtelėjo mintis, 
kad jau atsiranda moterų 
(dažniausiai iš literatūros 
sferų), kurios ryžtasi sulau
žyti šį įsisenėjusį patriarcha
linės bendruomenės žymenį. 
Nenusižengdamos lietuvių 
kalbos normoms, jos prisiima 
pavardę, nežyminčią jos prik
lausomybės vyriškos lyties as
meniui (pvz. Eglė Juodvalkė, 
Onė Baliukonė). Vis dėlto vy
rų viršenybė, pasak D. Mar
cinkevičiūtės, pabrėžiama ži- 
niasklaidoje, reklamose, o 
dažno fotomenininko nuo
traukose moteris, vyrų akiai 
paganyti, vaizduojama vien 
kaip patrauklus, erotiškas 
„žiedas tarp žiedų”. Įsisiūba
vusias diskusijas ir nusiskun
dimus, kad Lietuvos moterys 
liko nustumtos į valstybės 
gyvenimo ir kultūros pakraš
čius, nutilo po mokslininko ir 
rašytojo K. Almeno tokios rep
likos:

— Ko čia moterims bėdavo- 
ti! Lietuvos nepriklausomybė, 
Konstitucija joms nustatė ly
gias teises visose srityse, tarp 
jų ir rinkimuose. Tai kodėl 
moterys, sudarančios Lietuvos 
gyventojų daugumą, balsuoja 
už vyrus? O jei viena kita 
moteris ir išrenkama į Seimą, 
tai dažnai ji tampa tų pačių 
moterų apkalbų, net neapy
kantos objektu.

Kad problema glūdi pačiose 
moteryse, tvirtino ir Atviros 
Lietuvos fondo steigėjų tary
bos pirmininkė dr. I. Veisai
tė. Ji ne kartą patyrusi, kad 
pačios moterys vengia akty
viai dalyvauti valstybinėje 
bei tarnybinėje veikloje.

Įvairių nuomonių buvo pa
reikšta dėl jauno humanitaro 
A. Tereškino šiemet išleistos 
knygos Kūno žymės: seksualu
mas, identitetas, erdvė Lietu
vos kultūroje. Daugelis pripa
žino, jog visuomenės struktū
rinius reiškinius, kuriuos 
žmonės įsivaizduoja norma
liai, knygos autorius grindžia 
kūno įvaizdžiais, o jie daž
niausiai sutelkiami į nepa
dorumą, į seksą. Pasak huma
nitaro S. Žuko, A. Tereškinas 
aiškiai perlenkia lazdą, Mai
ronį kritikuodamas „antru 
galu”. Vis dėlto pasigirdo nuo
monių, esą A. Tereškinas sa
vo knygoje suradęs naują po
žiūrį į Lietuvos kultūrą, nau
jus įvaizdžius literatūroje.

Tokie teiginiai nutilo, išblė
so po literatūros kritiko K. 
Keblio trumpai pasakytų žo
džių apie A. Tereškino knygą 
ir jos šalininkus:

— Kalbėtojai manęs neį
tikino, kad tas daiktas būtų 
daugiau, negu intelektualinės 
blevyzgos.

O iš Kanados į konferenciją 
atvykusi žinoma literatūros 
tyrinėtoja, viena iš feminis
tinės kritikos išeivijoje pra
dininkių I. Gražytė-Mazi- 
liauskienė pridūrė, — kad 
nevalia rašyti lygybės ženklo 
tarp meilės ir pasimylėjimo 
(sekso).

Savo pranešime nauju 
žvilgsniu postkoloniaiizmą ir 
jo apraiškas lietuvių litera
tūroje nagrinėjo Illinois uni
versiteto Lituanistikos ka
tedros vedėja prof. V. Keler
tienė. Ji pažymėjo, kad post- 

kolonializmo tema Lietuvoje 
dar mažai liesta ir nagrinė
ta. Buvome pratę prie oku
pacijos termino, bet, prelegen
tės nuomone, imperinių, di
džiųjų valstybių pavergtos, 
aneksuotos, kažkada buvu
sios laisvos, nepriklausomos' 
šalies padėtį pilniau nusako 
postkolonializmo terminas. Jo 
padariniai ilgai atsiliepia. Net 
ir„ naujoje Rytų Europos is
torijoje ji nerado bent vienu 
žodžiu paminėtos Lietuvos ir 
baltų — yra tik Rusija. O ką 
bekalbėti apie kolonizuotos 
Lietuvos literatūrą, kai jai 
buvo stipriai uždėtas socia
listinio realizmo apinasris! 
Tikras rašytojų balsas buvo 
girdimas tik egzilyje.

Pasak V. Kelertienės, soviet
mečiu Lietuvos literatūrai 
primestas socialistinis realiz
mas — tai jau antrasis Rusi
jos „eksportas”, o pirmasis bu
vo realizmas. Patys įdomiausi 
Lietuvos rašytojai buvo tie, 
kurie užėmė sąlyginio realiz
mo pozicijas, sovietmečiu 
ėmėsi neleidžiamų temų, po
teksčių arba vadinamosios 
Ezopo kalbos. V. Kelertienės 
nuomone, už tai labiausiai 
vertintinas J. Aputis už kny
gą Skruzdėlynas Prūsijoje, už 
novelę „Skraidančios obelys”. 
O kai parašė realistinį roma
ną Smėlynuose negalima sus
toti, jį palankiai vertino tik 
geri draugai.

V. Kelertienė sakė, kad 
postkolonializmo laikotarpio 
lietuvių literatūra sunkiai va
duojasi iš realizmo ir socia
lizmo įšalo. Neliesdama poezi
jos, ji išskyrė tris mūsų pro
zininkus, naudojančius kito
kią meninę raišką. Savo sti
liaus nekeitusios nuo sovieti
nių laikų prozininkės J. Skab- 
liauskaitės romanuose, apysa
kose nerasime jokio realizmo. 
Veikėjai - vaiduokliai, šmėk
los, nykštukai, gali skraidyti, 
sėdėti upės dugne. Stilizuoti 
ne tik veikėjai, bet ištįsta ar
ba susitraukia laikas ir erd
vė. Rašytoja J. Skabliauskaitė 
naujai definuoja sąmoningu
mo, mokslinio racionalizmo, 
kitas sąvokas. Ne tik jos kū
ryba, bet ir gyvenimo būdas, 
pasitraukimas į provincįją — 
tai tam tikra protesto forma 
prieš rutiną.

Prof. V. Kelertienė gerai 
įvertino taip pat J. Kunčino 
romaną Tūla. Jo herojė, pa
ties autoriaus žodžiais, sukur
ta iš oro, vandens, dumblių ir 
žiežirbos, o taip pat dar so
vietiniais laikais parašytą R. 
Gavelio Vilniaus pokerį.

Prof. V. Kelertienė sakė, jog 
apie baltų postkoloniaiizmą 
ji baigia parengti knygą ir 
jau šį rudenį žada ją paleisti 
į pasaulį.

Kaip lietuvybė, lietuvių 
kalba bolševikinės Rusijos ko
lonizuotos tėvynės laikais bu
vo puoselėjama išeivijoje kas
met rengtuose lituanistikos 
seminaruose, papasakojo J. 
Gražytė-Maziliauskienė, dės
čiusi kone visuose tuose se
minaruose, veikusiuose iki 
pat Lietuvos išsilaisvinimo. 
Jų tikslas — svetur atsidū
rusius tautiečius mokyti tai
syklingos lietuvių kalbos. Vis
kas gimtąjai kalbai, kalba — 
viskam — toks buvęs semina
rų šūkis. Tvarka buvo labai 
griežta, mokymasis — įtemp
tas. Jei kuris kursantas silp
nai kalbėdavo lietuviškai, tam 
buvo griežčiausiai uždrausta 
net prabilti angliškai. Pagrin
diniai seminaro dalykai buvo 
ne tik lietuvių kalba, jos 
gramatika, bet ir literatūra, 
vertimai, Lietuvos istorija. 
Kursantai išvargdavo, mergi
nos net verkdavo — mokėsi iš 
tiesų įtemptai. Bet vienas ki
tam padėdavo, visi — tiek 
kursantai, tiek profesoriai bu-

Vienas vyriausių išeivųos santariečių — dr. V. Kaupas ir kultūros 
istorikė G. Slavėnienė. Algimanto Žižiūno nuotrauka.

vo draugiški, vieningi, gera
noriški, nepaisant jokių ideo
loginių ar politinių įsitikini
mų. Kad lankytojai galėtų ge
riau susikaupti, atsidėti vien 
užsiėmimams, seminarai bū
davo rengiami net kukurū
zų lauko viduryje. Buvo net 
bandyta atkurti uždarą vidur
amžių universitetą, — sakė 
J. Gražytė-Maziliauskienė.

Be profesorių, dėstytojų, li
tuanistiniuose seminaruose 
dėstė Santaros-Šviesos vado
vas, intelektualas V. Kavolis, 
kalbininkas A. Klimas, B. 
Vaškelis, S. Sužiedėlis, kun. 
J. Vaišnys, SJ, santarietis M. 
Drunga, beje ir iš Lietuvos 
paskutiniu laiku atvykdavęs 
istorikas Ą. Bumblauskas.

Svarstymuose „Išeivijos 
kultūros istorijos atspindžiai” 
prisiminta ir nagrinėta San
taros-Šviesos istorija.

Konferencijoje buvo atsi
gręžta ir į kitataučius, svars

Keturių kompozitorių vakaras
Draugas neseniai rašė, 

kad didžiausia vasaros muzi
kos šventė Lietuvoje yra tra
dicinis Vilniaus festivalis, šie
met vykęs jau penktąjį kartą. 
Jo rengėjai — Lietuvos na
cionalinė filharmonija. Pra
sidėjusi Sankt Peterburgo Ma
rijos teatro simfoninio orkes
tro koncertu Prezidentūros 
kieme, diriguojant vienam įžy
miausių šių dienų dirigentui 
Valerijui Gergijevui, šventė 
padovanojo klausytojams ne
mažai įsimintinų susitikimų. 
Publika liko sužavėta Stras
būro mušamųjų ansambliu, 
muzikiniu kolektyvu „Huel 
Gas” iš Belgijos. Ką jau besa
kyti apie antrą kartą į festi
valį atvykstančią ispanų fla
menko šokėją Maria Vivo ar 
Anglijoj gyvenančios lietuvės 

Koncerte „Muzika Šiaurės Jeruzalei” skambėjusių kūrinių auto
riai, kompozitoriai (iš kairės): Mindaugas Urbaitis, Onutė Narbu
taitė, Vidmantas Bartulis, Algirdas Martinaitis.

Algirdo Rakausko nuotrauka.

tyta, ko galima pasimokyti iš 
istorijos. Įstrigo mūsų jaunos 
tautietės, Toronto universite
to doktorantės V. Davoliūtės 
pranešimas „Traumuotos at
minties žemėlapiai”. Remda
masi Prancūzijos režisieriaus
C. Lanzmann kino juosta 
„Shoah”, nūfilmuota šiandie
ninės Rytų Europos vietovėse, 
kur Antrojo pasaulinio karo 
metu buvo žudoma, naikina
ma žydų tauta, kur peizažas 
virsta mirties metafora, pra
nešėja ragino atminti ir įam
žinti tas vietas, kad jaunosios, 
ir ateinančios kartos žinotų 
holokausto siaubą, gerbtų fa
šizmo ir komunizmo aukų at
minimą, siektų, kad tai dau
giau nepasikartotų. Apie Ho
lokaustą ir visuomenės atvi
rumą istorijai taip pat kal
bėjo iš JAV atvykęs prof. S. 
Sužiedėlis.

Algimantas Antanas 
Naujokaitis

režisierės Dalios Ibelhauptai- 
tės parengtą, Trakų pilies 
kieme parodytą G. Verdi ope
ros „Kaukių balius” variantą.

Šauni ir lietuviškoji festiva
lio dalis. Ypač lauktas JAV 
besimokančio, talentingo pia
nisto Andriaus Žlabio koncer
tas, specialiai šiai šventei su
kurta kompozitoriaus Osvaldo 
Balakausko penktoji simfoni
ja. Labai nuoširdžiai publika 
plojo keturiems kompozito
riams Onutei Narbutaitei, 
Vidmantui Bartuliui, Algirdui 
Martinaičiui ir Mindaugui Ur- 
baičjui, pakvietusiems į kon
certą, pavadintą „Muzika 
Šiaurės Jeruzalei”, kuriame 
skambėjo, kūriniai, skirti Vil
niaus miesto istorijai, Holo
kausto 60-osioms metinėms.

Jadvyga Godunavičienė
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