
Menas Literatūra B® Mokslas
2004 SAUSIO 24 d. DRAUGO ŠEŠTADIENINIS PRIEDAS Nr.16

Susipynę keliai ir portretai
BRONIUS NAINYS

Lyg smagiu plaktuku Jono 
Zdanio diriguojamas orkestras 
tvirtai trenkė „Kalvelį”, tris - 
keturis šimtus, tiksliai nebe
prisimenu kiek, dideliame Či
kagos „International Amphi- 
theatre” grindų plote išsiri
kiavusių šokėjų sukeldamas 
ant kojų. Vienas, du, trys tak
tai - sukinys, po jo antras, 
paskui trečias, ir žiūrovai su
ūžė plojimų audra. Pussep- 
tinto tūkstančio jų, 1963 me
tais liepos septintą susirinku
sių čia pasigrožėti lietuvių 
liaudies menu antroje tautinių 
šokių šventėje, ir iki šiol ma
žai žinomo programos vadovo 
Liudo Sagio vardas iš jų at
minties jau niekada nebeiš- 
dilo. Tokios naujovės jie dar 
nebuvo matę. Lietuvių tauti
niai šokiai visur sukosi tik 
atskirais rateliais. Jais buvo 
atšokta ir ten pat prieš pen
kerius metus įvykusi pirmoji 
šventė. O antroji - jau kitaip. 
Visa arena - vienas bendras 
derinys: vidury vienokia figū
ra, šonuose prie jos priderin
tos kitokios, o kampuose — 
viso, lyg žvaigždutėmis išmar
ginto, keturkampio mikli už
baiga. Iš viršaus žiūrint, vaiz
das pasigėrėtinai gražus. Po 
dešimties metų kūrybinio dar
bo su „Grandinėle” Liudas ir 
Aleksandra Sagiai visiškai pa
keitė mūsų tautinių šokių 
švenčių, jau gal net nuobodo
ku tapusį, veidą. Parodė jį 
naują, gyvą, judrų, linksmą, 
žiūrovą pririšantį, įdomų.

Bet dar dešimt metų tūrėjo 
praeiti, kol mūsų žymus meni
ninkas, muzikas - kompozi
torius Vladas Jakubėnas, po 
premjeros ir pakartotino, Ma
ria gimnazijos auditoriją 
Čikagoje perpildžiusio, „Gran
dinėlės” koncerto Drauge ga
lėjo jau taip parašyti:

„Mums buvo parodyta, kokie 
spalvingi, ryškūs, harmoniš- 
kai įvairūs, užbaigti galimu
mai slypi liaudies šokiuose, jei 
jie yra pateikti tobulo, subren
dusio ansamblio. Man dar 
nėra tekę matyti vien iš šokių 
susidėjusio spektaklio, kuris 
būtų galėjęs tiek nenutraukia
mai sukaustyti žiūrovų dė
mesį, lyg tai būtų ne atskiri 
šokiai, bet viena ištisinė pasa
ka”.

Iki Sagių laikų niekam to
kių spektaklių nebuvo tekę 
matyti, ne tik prof. Jakubėnui. 
Labai kukliai, Liudo ir Alek
sandros Sagių pastangomis,

TURINYS
Knyga, skirta L. Sagiui 
ir „Grandinėlei”.

Apie poetą J. Juškaitį. 
Atsisveikinimas su dail. 
Juozu Bakiu.

Komp. Onutė Narbutaitė.
Kauno valstybinio choro 
sukaktis. Sorbonos 
universitetas suteikė 
lietuviui doktoratą.

Leidiniai. Dailės paroda 
LR ambasadoje Vašingtone.

1963 m. vasario 15 d. su tryli
ka mergaičių ir pora šokių 
Cleveland miesto tautų festi
valyje pradėta „Grandinėlė”, 
per pirmuosius dvidešimt me
tų, kai jau ją pradėjo recen
zuoti ir tokie „tūzai” kaip prof. 
Jakubėnas, suruošė 53 sava
rankiškus koncertus, lietu
viams ir kitataučiams, jais ant 
kojų kėlė žiūrovus JAV, Kana
doje, Pietų Amerikoje, Euro
poje, Australijoje, ir Cleveland 
miesto šios srities meno ži
novai skeptikai, teigę, kad 
tautinės grupės (etnics) meno 
nekuria, viešai pripažino, kad 
„Grandinėlė” net jų reikalavi
mus praneša. Ir tada gal nė 
nesvajojom, kad „Grandinėlės” 
garsas nuaidės ir į tėvynę, ir 
jos vardą vertai minės tada 
pavergtos, o šiandien nepri
klausomos, Lietuvos Seimo 
pirmininkas Artūras Paulaus
kas, atidarydamas praėju
siais metais Lietuvos vals
tybės deimantinės sukakties 
proga suruoštą tautinių šokių 
šventę. Bet dar labiau galime 
pasidžiaugti, visą tą puikią šio 
išskirtino lietuvių išeivijos 
meno ansamblio veiklą apta- 
rančia, praėjusį rudenį Lietu
voje Klaipėdos universiteto 
leidyklos išleista knyga Liu
das Sagys, Susipynę keliai ir 
portretai.

Kaip kitoks buvo Liudas Sa
gys, taip kitokia yra ir apie jį 
parašyta knyga. Tiksliau: ne 
parašyta, bet sudaryta. Ga
bus, šiuo menu besidomintis, 
Klaipėdos universiteto dėstyto
jas Juozas Januška, net porą 
metų kruopščiai plušdamas, 
pririnko didelę krūvą medžia
gos ir iš jos sulipdė labai 
įdomų „Grandinėlės” istorijos, 
taip pat labai menišką, bet 
kartu ir literatūrinį, jau ne- 
benudilsiantį brangų akme
nuką. Ne rinkai skirti šie Liu
do Sagio Susipynę keliai ir 
portretai, bet lietuvių tautiniu 
menu besidominčiam, jį puo
selėjančiam ar net jo besimo
kančiam specialiam skaityto
jui - pedagogui, mokytojui ar 
tyrinėtojui, ar net šio meno 
žinovui skaityti ir stebėtis, ką

„Piršlio šokį” 1970 m. „Grandinėlės” ansamblio gastrolėse atlieka 
Eglė Giedraitytė ir Liudas Sagys.

Klaipėdos universiteto Choreografijos katedros muziejuje 1990 
metais buvo patalpintas visas Sagio archyvas. Nuotraukoje iš 
kairės: Liudas Sagys ir docentė Almutė Gražulienė.

Liudas Sagys po sėkmingo koncerto 1970 m. „Grandinėlės” an
samblio gastrolėse Amerikoje.

pora gabių, darbščių ir no
rinčių žmonių gali duoti savo 
tautai, iš tėvynės išvyti ir gy
vendami užsienyje. Šioje nedi
delėje, 158 psl., albumo forma
to, kietais viršeliais labai 
meistriškai išleistoje knygoje 
sudėti kruopščiai atrinkti 37 
autorių užsienio lietuvių spau
doje skelbti rašiniai ir nuo
traukos apie „Grandinėles” 
veiklą. Rašiniai - ne papras
tos korespondencijos, bet ap
tariantys, vertinantys ir kri
tiškai pažvelgiantys į šio me
no vieneto darbą bei jo sėk
mes, ’yphč šį mūsų tautos kū
rybos lobį nešant į kitataučių 
scenas. Nuotraukos: nuo Liu
do Sagio veiklos pradžios Lie
tuvoje, per „Grandinėlės” ke
lionę po pasaulį, iki jo sugrį
žimo namo amžino poilsio į 
Antakalnį. Tai labai vertinga, 
autentiška, istorinė medžiaga, 
parodanti Liudo bei Aleksand
ros ir kūrybinius, ir ypač 
sunkius užsienyje šio darbo 
kelius, skiriant jam tik laisva
laikį, nes tik menu, dargi ne 
komerciniu, bet tautiniu, 
Amerikoje, šiame pragmatiš
kame krašte, duonos nepelny
si.

Tačiau šioje knyga, - na, 
vertinga istorinė, kaip ir visos, 
viena į kitą panašios, kitos, 
sakys, ją į rankas imdamas, 
skaitytojas, - jam parodys, ži
noma, jeigu jis norės tai maty

ti, ir vieną šiai lietuvių iš
eivijai itin būdingą, reiškinį. 
Lietuvis išeivis, rimtas ir nuo
širdus kūrėjas višiškai sėk
mingas gali būti, tik palaiky
damas ryšius su tėvyne, ne
paisant jo gyvenimo sąlygų, 
net ir kietų politinių prie
žasčių diktuojamų.

Jaunystėje, vos tik tautinio 
šokio meną pradėjęs puoselėti, 
Liudas Sagys susidraugavo su 
taip pat į šią sritį besiver
žiančiu Juozu Lingiu, ir nuo 
tos draugystės niekada neatsi
sakė. Fiziškai nuo Lietuvoje 
likusio Lingio atskirtas, dar 
1955 metais, kai partinių poli
tikų diktuojama tautinė draus
mė tėvynės išdavimu skelbė ir 
motinai rašytą laišką, Liudas 

Sagys atnaujino su juo ryšius, 
pradėjo susirašinėti, dalintis 
mintimis apie abiejų pamėgtą 
tautinių šokių meną, kurį vis 
dėlto ir sunkiomis okupacijos 
sąlygomis Lingiui pasisekė 
išvystyti į pačias viršūnes, ir 
padėti Liudui bei Aleksandrai 
Sagiams tuo pačiu keliu eiti 
Amerikoje. Nors Liudui čia už 
tai kai kas ir „kartuves statė”, 
bet jis nepabūgo, rado atramą 
nuosaikesnėje Lietuvių Bend
ruomenėje, ir galėjo padaryti 
tai, už ką dabar mes, taip pat 
ir Lietuva, Sagius mylim, ger- 
biam ir jiems dėkojam. Tokia 
padėka ir paminklas, šalia jau 
pastatyto Antakalnyje, yra ir 
ši knyga. Ir mano, manau - ir 
visų kitų, šį meną branginan
čių bei puoselėjančių lietuvių, 
nuoširdi padėka priklauso 
knygos sudarytojui Juozui 
Januškai, leidėjui Klaipėdos 
universitetui, o ypač savo vyrą 
ypatingai mylinčiai ir gerbian
čiai Aleksandrai Sagienei 
visomis jėgomis, ypač lėšomis 
(Lietuvių fondui paramą atsa
kius), pasirūpinusiai jos iš
leidimu.

Liudas Sagys. Susipynę ke
liai ir portretai.

Sudarytojai — Juozas Januška 
Tiražas - 500.
Leidėjas - Klaipėdos 
universitetas,
H. Manto 84, 5808 Klaipėda, 
Tel. 8 46 398 891 EI. paštas: 

leidykla@ku.it

Anatolijus Kairys

APIE GERAŠIRDYSTĘ

Poetui
Apolinarui Bagdonui

sulaukusiam 
brandaus — 
devyniasdešimt metų — 
amžiaus

Gerumas, sakoma, kvailumas, 
Kvailumas — jau sinonimas širdies. 
Kvailučiai visada geriau ir protingiau 
Padaro nei išmintingieji broliai jo. 
Vis tik gera širdis neįkainuojamai 
Brangi, visi jos siekia, ieško, trokšta, 
Visi ją kviečia į namus pabūti minutėlę, 
Atsverti blogį ir žiaurumą, 
Tamsias dienas paversti šviesiomis, 
Gyvenimą palengvinti kam taip sunku. 
Aš sutikau daugybę blogaširdžių, 
Ir keletą galbūt kiek abejotinos širdies, 
Daugiausia sutikau indiferentiškų, 
Nei taip blogų, nei taip gerų, 
Gyvena sau ir dirba sau, ir veikia sau, 
Didžiuojasi savim ir krauna lobį sau, 
dažniausiai menkavertį, savo akimis 
Pasvėrę ar įvertinę — ir saugo jį... 
Kiekvieno pirštai į save lenkti, 
Patarlė moko, gan plačiai įėjusi 
Į sąmonę žmogaus — visų ir vieno, 
Todėl nesistebimi, matydami pirštus 
Ir šifdffėnkiant į save labiau, 
Nei savo artimą ar draugą.

II
Tačiau mes stebimės, kai matome 
Ką nors padarant kiek kitaip nei įprasta — 
Parodomas gerumas neatsitiktinis — 
Ne vieną kartą ir ne du, ne dešimt, o 
Kasdien gyvenant gerumu — kaip norma — 
Žmogaus iš Dievo dovana, ją žarstant lyg 
Žariją, šildant širdis, ir rankas šalia 
Savęs, draugų ar šiaip žmonių, maldaujančių 
Jo paramos, jo palankumo, jo gerumo, 
Jo, galima sakyt, per daug geros širdies. 
Toks geraširdis, mielaširdis, kilniaširdis 
Yra Bagdonas, Apolinaras Petras, mano draugas, 
Jis draugas ir visų, visos Seklyčios ir 
Visos Čikagos — kas pažino jį, su juo 
Draugavo, kas patyrė jo vienokį ar 
Kitokį širdingumą reikale ar bėdoje.
Poetas, žurnalistas, rašto vyras, mokslo, 
Lotynų, graikų diplomuotas klasikas, 
Keliolika žiemų mokęs šių kalbų 
Amerikos mokyklose, ten skleidęs kilnų 
Humanizmą, artimą lietuvio sielai, 
Jaunimui ir visiems žmonėms.
Seklyčios siela, pensininkų brolis, 
Žmogus, kuris neatsakys tau pagalbos, 
Ateis, pabus, pasaugos, parašys, aukų 
Tau duos, tik pasakyk, ko reikia — bus...

III

Čikagoje išgyvenau per 50 metų, 
Patyriau daug, mačiau ir sutikau, 
Visur buvau, visas sales išlandžiojau, 
Visi mane pažino, kaip ir aš visus, 
Tačiau tik vieną geraširdį sutikau, 
Tik vieną jį Bagdoną, Apolinarą Petrą, 
Galiu iškelti ant altoriaus Pažinimo 
Kaip reta žmogų, ištikimą, savą, mielą, 
Kuris be Viliaus ir be reikalavimo 
Ko nors atgal — padės, ateis, suteiks... 
Tačiau Apolinaras nepasidavė pagundai — 
Kaip buvo geras, geras liko, mielas visada, 
Širdies nepagailėjo net ir tiems, kurie 
Ją panaudojo sau, asmeniškai, ne tiems, 
Kuriems labiausiai jos reikėjo. 
Nesiskundė, neaimanavo vyras, neverkė, 
Geriau tylėjo ir senatvės jau sulaukęs — 
Devyniasdešimties dvejų — nepasikeitęs 
Ir savo širdį prašantiems mielai dalija... 
O, kad visi mes būtume tokie kaip jis, 
Kaip miela būtų dirbti ir gyventi, o!
Tau spaudžiu ranką ir lenkiuos, Apolinarai, 
Kaip draugui, neišdavusiam draugystės.

mailto:leidykla@ku.it
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Pagerbtas poetas

Lietuvių dailės instituto septintasis narių suvažiavimas Toronte. 
Iš kairės: A. Dargis, A. Tamošaitis, T. Valius, V. Vizgirda, A. 
Valeška, J. Bakis; viršuje — L. Vilimas ir V. Petravičius.

Atsisveikinimas su
dailininku

Meno kritikas Aleksis Rannit 
prieš gerą pusšimtį metų Mūsų 
kelyje (Vokietijoje leistame lie
tuviškame savaitraštyje) rašė: 
„Juozas Bakis bus pirmasis lie
tuvių dailininkas, kuriam abs
traktas yra tiesioginė forma, 
gryniausia stiliaus išraiška... 
Jis semia savo impulsus tiesiog 
iš širdies, o ne iš proto. Bakis 
išeina iš pradinių pojūčių (taip 
pat, kaip ir Petravičius) ir jo 
kūryba pasižymi natūralumu, 
nuoširdumu, bet trapia, lengva 
šiluma. Šio meno siela yra ly
rinė ir romantinė. Savo kerami
koje Bakis yra poetas-literatas 
ir muzikas”.

Netrukus tame pačiame laik
raštyje pasirodė Bakio pasisa
kymai. Jis, nesutikdamas su A. 
Rannit nuomone, pareiškė: 
„Kūryba, kuri pasižymi natūra
lumu, lyrika, romantika bei 
poezija, yra griežtai priešinga 
abstrakcijai. Kaip tik abstrak- 
tistai su šiais elementais veda 
aštrią kovą.

Taip pat man nesuprantama, 
kaip pradiniuose žmogaus po
jūčiuose galima rasti abstrak
cijų? Turiu pasakyti, kad aš, 
kaip ir Ratas, Petravičius, Au
gius, savo kūrybai siužeto ieš
kau liaudies pasakose, bala
dėse, dainose ir t.t. Tiems siu
žetams išreikšti naudoju savo 
formą. Taigi, mano darbai ne
gali būti abstraktūs, nes juose 
yra aiškus turinys...” 

Juozas Bakis, gimęs 1922 m.

Juozas Bakis. „Angelas”.

Papilėje, ne per seniai (2003 m. 
gruodžio 7 d.) išsiskyrė iš gy
vųjų tarpo. Palaidotas greta 
anksčiau mirusios žmonos Ilo
nos. Bakis, gyvendamas Lietu
voje, studijavo dramą, o paskui 
reiškėsi Marijampolės dramos 
teatre. Pokariniais metais Vo
kietijoje dainavo ir šoko „Čiur
lionio” ansamblyje. Vėliau stu
dijavo L’Ecole dės Arts et Ma- 
tiers, Freiburge. 1949 m. atvy
kęs į Kanadą ir apsigyvenęs To
ronto mieste, vertėsi įvairiais 
darbais. Paskui įsteigė „Bakis 
Gallery”. Šitoje galerijoje buvo 
galima įsigyti lietuvių dailės 
darbų, knygų ir t.t.

Savo kūrybai jis naudojo ke
ramiką, metalą, skaldytą stiklą, 
medį ir kt. Praktikavo ir tapybą 
aliejumi.

Jo darbai, pradedant 1948 m., 
buvo eksponuojami Baden-Ba- 
dene, Darmstate, Hanau, Frei
burge. Vėliau Windsore, Niaga
ra Falls, Toronte, Stratforde, 
Waterloo, Yorkdale. Taipgi Pa
ryžiuje, Čikagoje, Beverly Sho- 
res, IN ir kt. Jo sukurtų darbų 
yra Vokietijos, Prancūzijos, Ka
nados, JAV muziejuose ir gale
rijose. Daugiau šimto darbų yra 
privačiose kolekcijose šiapus ir 
anapus Atlanto. Bakio kūryba 
buvo aprašyta Vokietijos, Švei
carijos, Prancūzijos, Kanados ir 
JAV spaudoje.

Dail. Bronės Jameikienės žo
džiais: „Skulptorius Bakis dar 
studijų dienomis pasižymėjo, 
kaip inovatorius ir naujų formų 
ieškotojas. Bakio technikinis 
diapozonas labai įvairus: kala 
ir virina (šveicuoja) geležį, 
emaliuoja keramikines skulptū- 
ras ir vario plokštes, įjungda
mas visą eilę šalutinių me
džiagų — stiklą, akmenį, medį 
ir kt. Šalia skulptūros, Bakis 
dirba ir tapyboje, kuri atsispin
di jo metalo — stiklo spalvinėse 
kompozicijose”.

Dail. Bakis dekoravo Toronto 
lietuvių Šv. Jono ir Dalhi, Ont., 
Šv. Kazimiero bažnyčias. Res
tauravo Midland, Ont., lietuvių 
pastatytą Lietuvos kankiniams 
prisiminti ir pagerbti kryžių. 
Jo keramikos darbais yra iš
puošta Šv. Filomenos bažnyčia 
Čikagoje.

Juozo Bakio didžiausias kū
rinys yra pastatytas Lituanica 
parko, Beverly Shores, IN. Šio
je vietovėje veikiąs lietuvių klu
bas, 1957 m. svarstęs, kokiu 
būdu prasmingiausia paminėti 
Lietuvos nepriklausomybės 50 
metų sukaktį, nutarė prašyti 
vietos parką pavadinti Lituani
ca vardu. Miestelio savivaldybė

VYTAUTAS KUBILIUS

Kol poetas kalba tik eilėmis, 
jis išlaiko dievų pateptojo pas
laptį. Jį patį kankina toji pas
laptis, todėl, prabyla proza, 
bandymas ją įspėti.

Knygoje Lyra ant gluosnio 
Jonas Juškaitis taip aiškina 
savo dvasinę ir literatūrinę 
genezę: „Mums dar pradinėse 
mokyklose dėstyta nesuklasto
ta Lietuvos istorija, skaiti
niuose su klasikais rasdavo
me nepriklausomybės auklėti
nius Joną Kuosą Aleksan- 
driškį, Bernardą Brazdžionį, 
Antaną Vaičiulaitį, Vytautą 
Tamulaitį, Stepą Zobarską, 
Liudą Dovydėną, Stasį Būda- 
vą... Dar po karo mokėmės iš 
nepriklausomybės laikų va
dovėlių”. Pasak poeto, jau Jur
barke, mokantis gimnazijoje, 
jam buvo prieinami visi ne
priklausomos Lietuvos metų 
literatūriniai žurnalai, antolo
gijos. Tada „perskaičiau ge
riausią lietuvių meno kūrybą”.

J. Juškaitis laiko save anos 
nepriklausomybės dvasinio ir 
literatūrinio gyvenimo augin
tiniu. Iš ten paveldėjo du pa
grindinius vertybinius princi
pus: Dievas ir tauta, pagal 
kuriuos formavo pats save ir 
savo kūrybą. „O jei sakys nėra 
tiesų / Tu netikėk tuo visiškai, 
/ Nes man numirti bus baisu”, 
— taip nusakė tą apriorinį 
pažinimą, be kurio neįmano

Juozas Bakis. Dariaus ir Girėno paminklas.

sutiko. Beverly Shores gyvento
jas architektas Erdvilas Masiu
lis atliko Lituanicos parko iš
planavimą.

Lituanica parko komitetą su
darė: pirm. E. Masiulis, K. Aus- 
tin, dr. K. Ambrozaitis, S. Jony- 
nienė, St. Rudys. Komitetas pa
kvietė dail. Bakį sukurti pa
minklą Lietuvos nepriklauso
mybei bei Dariaus-Girėno 
skrydžio sukakčiai paminėti. 
Pasiūlyta herojinė tema, susie
ta su „Lituanicos” transatlanti
niu žygiu ir įvykusia tragedija. 
„Lituanicos” tragedija sutapo su 
tuometine Lietuvos tragedija.

Lituanica parkas tapo poilsio 
ir pramogų vieta. Parko dė
mesio centre „Lituanicos” skry
džiui atminti, iš tvenkinio gilu
mos į dangų besistiepianti, Ba
kio sukurta skulptūra.
Anot dail. Br. Jameikienės: 

ma jokia kūryba, pagal Kantą. 
Šitas apriorines tiesas („ti
kėjimas stipresnis už mane”) 
jis saugojo kaip šventą terito
riją, narsiai gynė nuo soviet
mečio idėjų ir iliuzijų, nepa
sitikėdamas nei Chruščiovo 
„atodrėkiu”, nei Gorbačiovo 
„perestroika”. Sunku rasti ki
tą sovietinės Lietuvos poetą, 
sugebėjusį taip izoliuotis nuo 
okupacinės santvarkos (10 
metų gyveno kaime baigęs 
universitetą), taip neišvarpytą 
sovietinės literatūros povei
kių. Jo minties giminaičiai ir 
dvasios broliai — egzodo 
rašytojai, su kuriais anksti 
pradėjo susirašinėti, stebimas 
Saugumo. Jo nepavadinsi vidi
niu emigrantu, nes rašė 
eilėraščius ne vien sau, bet ir 
viešam naudojimui, kurį fil
travo cenzūros sietas. Tai vie
nas iš kietai suspausto ano 
meto literatūrinio gyvenimo 
paradoksų — toji deidelogi- 
zuota, be jokių sovietinės ap
linkos realijų J. Juškaičio poe
zija. Rinkinys Mėlyna žibutė 
apšvietė likimą, išleistas 1972 
metais, kaip ir Juditos 
Vaičiūnaitės Po šiaurės her
bais, Tomo Venclovos Kalbos 
ženklai, Sigito Gedos 26 ru
dens ir vasaros giesmės, pa
rodė, kad Lietuvoje jau gali 
prasimušti tikra poezija, o ne 
viešpataujančios ideologijos 
tarnaitė.

J. Juškaičio knygoje nebuvo

„Matome, kad mūsų skulptoriui 
patikėtas uždavinys pavyko pa
sigėrėtinai — atrodo, kad 
skulptūra yra natūraliai išau
gusi iš tvenkinio dugno, o jos 
sparnai viltingai kelia savo 
'rankas’ į dangų, kaip ir ją su
pančių medžių šakos. Lituani
cos paminklo pagrindiniam mo
tyvui menininkas pasirinko 
stilizuotus sparnus, neimituo
damas nei Soldino miškelyje 
įvykusios tragedijos, nei kopi
juodamas paties lėktuvo. Jis 
kūrė savo formas ir linijas, har
moningai kryžiuodamas ir 
jungdamas ją į vientisą, drama
tišką kompoziciją, keliančią 
akis ir mintis į aukštį. Ir ta 
dramatinė simbolika veikia 
žmogų stipriau, nei realistinių 
formų pasikartojimai”.

Petras Petrutis 

apaštališkos teisuolio pozos, 
triukšmingai bildančios retori
kos ir tvirtai logizuotos min
ties karkaso — būdingų sovie
tinės poezijos ypatybių. Jo 
eilėraščio kantilena formavosi 
iš nepriklausomybės metų 
poezijos dainiškųjų tonacijų, 
rimuoto ketureilio melodingos 
dermės, ilgesio ir graudulio 
obertonų, įspaustų į gamtos 
vaizdo virpantį kūną. Bernar
do Brazdžionio ar Jono Aisčio 
eilučių citatos bei parafrazės 
— natūralus jo kūrinio kom
ponentas („Nepalik manęs vie
no, nežinai, kaip man gaila. 
Nepalik manęs vieno”). Trum
pas lyrinis eilėraštis— vienin
teliai jo kūrybos namai, iš 
kurių jis nebuvo išėjęs per 50 
metų — nei į ciklines kompo
zicijas, nei į poemas ar dra
mas, kaip kiti jo vienmečiai. 
Eilėraštis jam buvo ir tebėra 
įstabumo pajauta, nežinomo 
vėjo gūsis, nešantis grožio 
link. Poetinį žodį jis laikė 
aukštai iškėlęs tarytum spin
dinčią monstraciją, nepasida
vęs žemyn tempenčioms pro- 
zaizacijos srovėms. Kaip ir 
Gotfriedas Bennas, vokiečių 
poetas, galėtų pasakyti: „Nie
kada nekomponavau operų / 
nei simfonijų / tik tuos tra
giškus akordus (iš meninio 
įsitikinimo ir maža ranka”.

Tačiau J. Juškaičio eilėraš
tis, plastiškai lankstus ir me
lodingai judrus, kaip ir J. 
Aisčio, nebeturi ryškiai įbrėž
tos kilimo trajektorijos, pakar
tojimais sukabinto rišlumo, 
akcentuoto pabaigos kirčio, 
sklandžiais paralelizmais gu-' 
lančios posmo sintaksės. Eilė
raščio ritminė eilutė permuša 
netikėtais perkėlimais, žodžių 
tvarka sakinyje sumaišoma, 
atskiriant toli veiksnį nuo ta
rinio, būdvardį nuo daikta
vardžio, tarsi imituojant vo
kiško sakinio sintaksę. Jis 
sąmoningai griovė lietuvių 
poetinio sakinio logizuotą 
korpusą, išmušdamas pagrin
dą sovietinės poetinės oratori- 
kos sakykloms. Jono Juškaičio 
eilėraščių rinkiniuose (jų iš
leista 10) prieškarinės lietuvių 
lyrikos konstrukcijų gramati
nis aiškumas, harmoninga 
tėkmė, mažorinė melodija lūž
ta per kito laiko — slegiančio 
ir draskančio — patyrimą, per 
surakinto, kenčiančio ir nelai
mingo žmogaus sąmonę („O 
mirtie, man į smilkinius an
dai/ šaltą peilį tu pasigalan- 
dai”). Visas eilėraštis susi
drumsčia, susidaro keistos 
įtampos, alogiškos jungtys, gi
lios pauzės, sintaksinės asi
metrijos, į užspaustas sukrė
timų gelmes nueinančios vaiz
dų atkarpos, nes „pagrindai 
buvimo suklastoti”. Tai naujos 
poetikos rašmenys, prigiję XX 
a. moderniojoje lyrikoje, per
imti galbūt iš R. M. Rilkės, O. 
Mandelštamo, bet nepakarto
jamai išgyventi ir motyvuoti, 
atremti į okupuoto krašto ne
viltį, žuvusių partizanų ne
bylų šauksmą, išgriautų namų 
liūdesį, laisvės išsiilgusiųjų 
vienišumą. Jono Juškaičio 
eilėraščio kontilena, skaus
mingai trūkčiojanti ir tarsi ne
užbaigta, plevena virš iš
draskyto ir suvelto tautos bu
vimo, pilna neišsakytų nuo
jautų ir neįvardintų prasmių 
(„Žinokit: aš lietuviškai galvo
ju”). Tai jo poezijos didysis ob
jektas, šimteriopai svarbesnis 
už jo paties individualią egzis
tenciją, nusakytas tokiais įsta
biais žodžiais: „Prie savo 
klūpančios tautos / Aš su 
švinu burnoj glaudžiuos”.

Jonas Juškaitis įtvirtino me-

Poetas Jonas Juškaitis (kairėje) ir jo kūrybos tyrinėtojas, lite' 
ratūros kritikas Kęstutis Nastopka Lietuvos Rašytojų klube.

Algimanto Žižiūno nuotrauka.
ditacinės lyrikos kryptį, ku
rioje nebėra ramaus susitaiky
mo ir idiliškų užsklandų. 
Klausinėjanti mintis pilna 
sopulingo nerimo, tulžingos 
nevilties, ji nežino išganingo 
sprendimo, bet nepripažįsta 
tuštumos bei metafizinės ne
būties, kurią taip skaudžiai 
išgyveno vienas egzodo kū
rėjas. Poetas artėja į kažkokį 
substancionalumą („Pučia 
vėjas nuo žemės ašies”), bet 
tas substancionalumas neturi 
ribos ir negali būti išsemtas. 
„Daiktuose nėra / To, ką 
mums gieda ilgesys”; „Ir aš 
klausaus tylos — girdžiu / Ty
loj aš cypiant tylą”... Poeto 
„aš” yra tik stebėtojas bega
lybės vyksmo, įtrauktas į jo 
gelmes („Taip žemės gilybės 
atvertos”), bet negalįs nieko 
pakeisti, išsižadąs maištingojo 
individualizmo pretenzijų at
sistoti visatos centre. „Nema
tomos žaidžia mumis / Dievo 
laikančios gijos”.

Eilėraštis — tai kančia ir 
nustėrimas, žengimas per sa- 
VQ paties silpnybes ir baimę 
dalinantis „viltim paskutine”, 
„Rašau kas bus, tas bus”. Kon- 
templiuojanti mintis suguldo į 
mažiausią eilėraščio ląstelę 
kelis skirtingų sąvokų, meta
forų ir garsų sluoksnius, 
neįkirsdama galutinės išva
dos. Meditacinis eilėraštis, 
išlaikydamas dainiškąją pri
gimtį, prisiima vaizdo tirš
tumą, darosi geometriškai 
kampuotas, tarytum Algirdo 
Steponavičiaus grafinis pie
šinys. „Vakarais pasiutę šunes 
/Riejas kryžkelių gaisuos toli”.

Jono Juškaičio poezija — tai 
ginčas su istorija ir įsi
klausymas į amžinybės tylą. 
Paskutiniuose rinkiniuose tas 
ginčas su istorija darosi vis 
aršesnis, suteikdamas ei
lutėms kiršinančios energijos 
ir netikėtumų, bet napakeis- 
damas poeto stoiškos ištiki
mybės pačiam sau. Stebina

Susirinkę į Rašytojų klubą, 
rašytojai, literatūros mylėtojai 
pažymėjo vieno iš ryškiausių 
Lietuvos poetų, 1989 m. Na
cionalinės premijos laureato 
Jono Juškaičio 70-ąjį gimta
dienį. Kartu buvo pristatytas 
šia proga Lietuvos Rašytojų 
sąjungos leidyklos išleistas 
naujas jo poezijos rinkinys 
Eglė vasaros naktį.

Kalbėjęs J. Juškaičio poezi
jos tyrinėtojas kritikas Kęstu
tis Nastopka pažymėjo, kad 
sovietmečiu J. Juškaitis ne
pasidavė komunistinės ideolo
gijos spaudimui, tuomet buvo 
išleista mažai jo poezijos 
knygų, kai kurios buvo už
draustos spausdinti. Vis dėl to 
jau pirmieji J. Juškaičio ne
dideli, cenzūros iškapoti rinki
niai išsiskyrė ryškia medita
cine gaida, savita poetine 
dikcija. Pasak literatūros kri
tikės Dalios Satkauskytės, es
minis J. Juškaičio lyrikos 
bruožas — nuostaba prieš gy
vybės ir gyvenimo stebuklą, 
pasaulio vieningumo centro, 

paskutiniojo rinkinio Eglė va
saros naktį tebežaižuojantis 
vaizduotės emocingumas, 
vaizdinio štricho spontaniška 
galia („Man kraujas bėga iš 
sapnų”) ir ypatingai švarus 
garsų skambesys.

Jonas Juškaitis — atgautos 
nepriklausomybės poetas, su
tapęs su ja savo vidumi, akty
vios minties mostu — ginti ją 
iš paskutiniųjų, nepasitraukęs 
į elegišką liūdesį ar tulžingą 
ironiją. Jis neįsirašė į karo 
savanorius, kaip prof. Juoza
pas Girdzijauskas, vienintelis 
iš viso humanitarinio fakulte
to, bet buvo Sąjūdžio Seimo 
narys ne vieną kadenciją. 
1991 m. pradžioje, kai tūks
tančiai Lietuvos komunistų, 
pasak Mykolo Burokevičiaus, 
reikalavo įvesti Lietuvos Gor
bačiovo prezidentinį valdymą, 
kai net kai kurie sovietmečio 
„sielų inžinieriai” skelbė, kad 
Lietuvoje atkuriamas Smeto
ninis fašizmas bei režimas, 
baisesnis už Pol Poto, J. Juš
kaitis pasirašė Lietuvos pi
liečių chartą: „Mes tikime ne
priklausomybės kelio teisu
mu”. 1992 metais jis taip pat 
pasirašė Piliečių chartijos ini
cijuotą protesto pareiškimą 
prieš nereguliuojamo rusų 
karinio tranzito per Lietuvą 
sutartį ir pražūtinga LDDP 
aktyvistų akcija buvo sustab
dyta. Ištisą dešimtmetį jis 
buvo Piliečių chartijos veiks
mų ir pokalbių dalyvis. 
Karštais pasibaisėjimo žod
žiais smerkė kolonijinį Rusijos 
karą prieš Čečėniją — ten kar
tojasi mūsų tautos likimas. 
Aistringa pilietinė pozicija at
veria poetui dramatišką 
šiuolaikinio pasaulio sudė
tingumą ir teikia jo sąmonei 
naujų, aštriai dilginančių im
pulsų. Viename eilėraštyje jis 
savo nuostatas išsakė labai 
aiškiai ir tvirtai: „Ir aš tylėt 
negaliu / Valandą, tautai lem
tingą”.

nematomų realybės sąskam
bių ieškojimas.

Lietuvos Rašytojų sąjungos 
leidyklos vyr. redaktorius, li
teratūros kritikas Valentinas 
Sventickas pasakė, kad naujo
jo J. Juškaičio rinkinio ei
lėraščiai labai lietuviški, jo 
poezijoje vaizdai, žodžiai 
skverbiasi vieni į kitus. Tik ką 
išleistoje jo dešimtojoje kny
goje Eglė vasaros naktį išgy
venimų erdvė yra ypatinga. 
Joje vienu sriautu teka religi
nių išgyvenimų sakralumas, 
daug iš savęs ir visų reikalau
jančio piliečio griežti žodžiai, 
daugiareikšmiai poetiniai 
vaizdai, suvokiančiam sakan
tys, kad poetas yra prisilietęs 
prie šiandieninės sąmonės 
gelmių.

Apie J. Juškaitį, kaip apie 
anos nepriklausomos Lietuvos 
dvasios poetą, žodį tarė lite
ratūros tyrinėtojas dr. Vytau
tas Kubilius. Savo kalbą jis 
perdavė Draugo kultūriniam 
priedui.

A. A. Naujokaitis
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O. Narbutaitė — skambus

AUDRONĖ ŽIURAITYTĖ

2004 vasario 13 d. Seattle, 
WA, „Baltijos balsų” festivalyje 
skambės lietuvių kompozitorių 
muzika — greta B. Kutavi
čiaus, R. Merkelio ir O. Narbu
taitės „Winterserenade”.

Onutė Narbutaitė (g. 1956) - 
Lietuvos nacionalinės premijos 
laureatė, dažnai vadinama vie
na ryškiausių lietuvių moterų 
kompozitorių. Tačiau ji verta 
labiau apibendrinto, tarp vyrų 
kompozitorių patenkančio įvar
dinimo. Literatūrologė V. Dau
jotytė taikliai pastebėjo: „Iš
skirtinis, įspūdingas reiškinys 
mūsų dabartinėje kultūroje yra 
O. Narbutaitės muzika, - jun
gianti, liečianti kažkaip ypatin
gai (galbūt ir specifiškai mote
riškai) sauganti trapias būties 
akimirkas. Ji yra ir tradiciška 
(plačiąja prasme), ir šiuolaikiš
ka. Kaip kiekvienas didelis 
kūrėjas arba kūrėja” („Ženklo 
gelmė”. Liaudies kūryba, 1994, 
Nr. 5, p. 2).

Pasaulis taip pat atranda, pa
lankiai priima lietuvių kompo
zitorę. Štai dar 1998 m. rugsėjo 
13 d. pagrindinėje Bazelio kon
certų salėje „Basei Stadtcasino” 
bei rugsėjo 15 d. Ciuricho salėje 
„Tonhalle” įvyko šveicarų or
kestro „Basei sinfonietta” sezo
no atidarymo koncertas, ku
riame skambėjo ir O. Narbu
taitės kūriniai - „Metabolė” ir 
„Sinfonia col triangolo”. Vieni 
pirmųjų atsiliepimų iš Šveica
rijos buvo tokie: „...Iš Rygos, 
Talino ir Vilniaus suskambo 
balsai, kurie vertė suklusti va
kariečių ausis, ragino labiau 
pasitikėti muzikinio išgyveni
mo pirmine jėga nei itin racio
naliomis konstrukcijomis. {Bas- 
ler Zeitung, 1998.09.15).

Onutės Narbutaitės muzika 
skamba daugybėje šiuolaikinės 
muzikos festivalių, koncertų 
Lenkįjoje, Vokietijoje, Švedijoje, 
Suomijoje, Danijoje, Šveicari
joje. Kompozitorės muzika įra
šoma į CD, kurie taip pat susi
laukia aukščiausių įvertinimų, 
pavyzdžiui, tokių: „Onutė Nar
butaitė, greta Sofijos Gubaidu-

Kauniečiai džiugino vilniečius
Net trijų žanrų spektakliais 

Vilniaus žiūrovus nudžiugino 
Kauno valstybinis muzikinis 
teatras. Sausio 16-18 d. Lietu
vos nacionaliniame operos ir 
baleto teatre buvo rodomi du 
naujausi kauniečių pastatymai 
- Charles Gound opera „Romeo 
ir Džuljeta”, Giedriaus Kupre
vičiaus ir Herkaus Kunčiaus 
Kauno operetė „Kipras, Fiodo
ras ir kiti” bei penkerius metus 
teatro scenoje gyvuojantis Ri
chard Rodgers miuziklas „Mu
zikos garsai”.

Pasak Kauno muzikinio teat
ro vadovo Ginto Žilio, stilin- 
giausia praėjusio sezono prem
jera - opera „Romeo ir Džulje
ta” pakėlė teatro kūrybinę kar
telę į aukščiausią lygį ir pri
traukė į teatrą jaunosios kartos 
publiką. Režisieriaus G. Žilio 
režisuotą operą diriguoja prof. 
Jonas Aleksa, scenografijos au
torius - Adomas Jacovskis, kos
tiumų dailininkė - Aleksandra 
Jacovskytė, choreografė - Vesta 
Grabštaitė. Pagrindines parti
jas atlieka Joana Gedmintaitė 
ir Audrius Rubežius, Merkuri
jaus - Laimonas Pautienius, 
Kapulečio - Giedrius Pruns- 
kus, Auklės — Giedrė Jukne
vičiūtė ir kt.

Baltijos
linos, yra įdomiausia moteris 
ant išlaužyto šiuolaikinės muzi
kos parketo... Lietuvos simfoni
nis orkestras, diriguojamas Ro
berto Šerveniko, surado origi
nalią, kupiną niuansų inter
pretaciją, kuri šį CD paverčia 
mažu brangakmeniu”. Tai vie
nas atsiliepimų iš Vokietijos 
apie Onutės Narbutaitės ketu
rių kompaktinių plokštelių se
riją ir puikų jos atlikimą (žr. 
Matthias Reisner Rondo - Ar- 
chiv Onute Narbutaitė, Sinfo- 
nie Nr. 2, Liberatio, Meta
bolė.htm, 2003.04.12).

Unikali kompozitorės Onutės 
Narbutaitės keturių diskų seri
ja 2002-2003 metais buvo iš
leista Suomijos įrašų bendro
vėje „Finlandia Records” („War- 
ner Classics” padalinys). Tai 
buvo ilgalaikis „Finlandia Re
cords” bei Muzikos informacijos 
ir leidybos centro bendradar
biavimo projektas. Centro va
dovė Daiva Parulskienė pabrė
žė, kad Onutė Narbutaitė tapo 
pirmąja šiuolaikine lietuvių 
kompozitore, kurios visą kūry
bos ciklą išleido, puikų vardą 
turinti, užsienio bendrovė, pla
tinanti įrašus visame pasau
lyje. O užsienio spauda netru
kus teigė, kad „greta Peter Vas- 
co ir Arvo Paerto, Onutė Nar
butaitė yra svarbus muzikinis 
Baltijos balsas” (Tilman Ur- 
bach, „Errinerte Toene” // Fono 
Forum, 02/03, p. 44).

O. Narbutaitės muzikos dis
kai - tai „Autumn ritornello” 
(Rudens riturnelė), „Gate of 
Oblivion” (Užmaršties vartai) 
bei „June Music” (Birželio mu
zika). Ketvirtasis serijos diskas 
pavadintas tiesiog „Symphony 
Nr. 2”. Su keliom išimtim kū
rinius atlieka įvairūs Lietuvos 
muzikantai, o paskutiniuosius 
- nacionalinis simfoninis or
kestras, diriguojamas Roberto 
Šerveniko.

„Rudens riturnelė” vidinė 
sandara lyg atkuria metų laikų 
tėkmę. Po žiemos - „Winteerse- 
renade” šaižų pavasario dvelks
mą pajuntame, skambant „Aš- 
tuonstygei”, vasara sutinkama 
su Mozart - „Mozartsommer”, 

„Rudens riturnelėįe” kuriams

Viso sezono ir gastrolių svar
biausiu akcentu vadinamas 
naujo muzikinio sceninio žanro 
- Kauno operetės pastatymas 
„Kipras, Fiodoras ir kiti”.

Pasak kompozitoriaus G. 
Kuprevičiaus, ši operetė yra jo 
dedikacija prieškario Kaunui ir 
savo tėvams - aktyviems tų lai
kų bohemos dalyviams. Rašy
tojas H. Kunčius, pradžioje kū
ręs ne libretą, o pjesę su dau
gybe remarkų, pasakoja apie 
tarpukario Kauno bohemos ke
lius ir klystkelius, garsiausias 
to meto kultūros ir politikos as
menybes. Pasak kompozito
riaus, drąsus, nepriklausomas, 
istoriniais neatitikimais provo
kuojantis libretas davęs raktą 
ir muzikiniam operetės spren
dimui. Spektaklyje veikia net 
36 personažai, todėl jų partijas 
atlieka ne tik visi teatro solis
tai, bet ir choro dainininkai.

Operetę režisavo Gytis Pa
degimas, diriguoja Virgilijus 
Visockis, prieškario dvasią at
spindi dailininkės Birutės Uk- 
rinaitės sukurtas scenovaizdis 
ir Emanuelio Ryklio videopro- 
jekcijos. Pagrindines Kipro Pet
rausko ir Fiodoro Šaliapino 
partijas operetėje atlieka Min
daugas Zimkus ir Juozas Ma-

balsas
„Hommage - Fryderyk”, o „Ho- 
ųuetus” skamba belaikėje erd
vėje.

Plokštelių serija, aprėpianti 
svarbiausius kompozitorės kū
rinius, sudaro dramaturgiškai 
įtaigų ciklą, kontrasto principu 
grindžiamą visumą. Du diskai 
skirti mažesnių ir didesnių ins
trumentinių sudėčių muzikai. 
Diską „Birželio muzika” suda
ro”, „Interludium”, „Birželio 
muzika”, „Vijoklis ir „Monogra
ma”. Plokštelė „Užmaršties var
tai” jungia du styginių kvarte
tus (Nr. 2 - .Atverk užmaršties 
vartus”, Nr. 3 - „Piešinys stygi
nių kvartetui ir sugrįžtančiai 
žiemai”) bei du kameriniam or
kestrui skirtus opusus („Opus 
lugubre” ir „Sinfonia col trian
golo”), kuriuos įgrojo Ostrobot- 
nijos kamerinis orkestras, diri
guojamas Juh Kang. Paskuti
niame diske, be simfonijos Nr. 
2, įrašyta „Metabolė” ir „Li
beratio” nedideliems orkest
rams.

Lietuvoje išleista atskira 
kompaktinė plokštelė su O. 
Narbutaitės fundamentaliu kū
riniu - oratorija „Centones 
meae urbi” („Skiautinys mano 
miestui”), - kuri 1997 m. auto
rei pelnė Nacionalinę premiją.

„Finlandia Records” leidiniai 
nelieka nepastebėti, bet tikrai 
ne visi sulaukia tokio plataus 
atgarsio, kaip minėta serija. 
Suomiai pastebi O. Narbutaitės 
lokalinę, etninę priklausomybę 
ir drauge jos universalumą. 
Taikliai apibrėžiama kompozi
torės kūryboje egzistuojanti 
ypatinga modernistinio tech- 
liiškumo ir postmodernistinio 
dvasingumo darna, „stipresnis 
stuburas ir laikysena” nei dau
gelio kitų Baltijos kompozitorių 
(Antti Haeytynen // Rondo, Fin- 
land, 9/2002). Lenkai išskiria 
etinius, giliai krikščioniškus O. 
Narbutaitės kūrybos motyvus, 
universalų ir drauge gimtajam 
kraštui prieraišų jų pobūdį 
(Magdalena Wolczek. Onutė 
Narbutaitė na plytąch Findlan- 
dia Records // Ruch muzyczny. 
3/2003, p. 10-15).

Baltijos kompozitorių bičiulis 
vokiečių muzikologas Lutz Les- 

likonis.
Po didelės Kauno operetės 

sėkmės jos autoriai ketina tęsti 
vadinamąją „Nemuno žiedo” tri
logiją, taip ironiškai ją pavadi
nę pagal Richard Wagner „Ny- 
belungų žiedą”. Kitos trilogijos 
dalys turėtų atspindėti Kauno 
gyvenimą sovietmečiu, Romo Ka
lantos susideginimą, kitus ryš
kiausius to laikotarpio įvykius.

1998 m. pastatytas R. Rod
gers miuziklas „Muzikos gar
sai” išlieka vienu populiariau
sių Kauno valstybinio muziki
nio teatro spektaklių. Negalin
tiems pamiršti populiaraus mu
zikinio filmo, teatro vadovai 
primena, kad pirmiausia šis 
kūrinys, kaip ir daugelis kitų 
autorių miuziklų, buvo atliktas 
scenoje, tik vėliau perkeltas į 
kino ekranus, todėl vertėtų pa
matyti ir sceninį žavaus miu
ziklo variantą.

Spektaklio statytojai - reži
sierius Nerijus Petrokas, diri
gentas Julius Vilnonis, daili
ninkė Virginija Idzelytė. Rūs
čiojo kapitono von Trapp vai
kus vaidina Aleksandro Ka- 
čanausko muzikos mokyklos 
moksleiviai, kuriuos parengė 
žinoma estrados dainininkė Jū
ratė Miliauskaitė. (Elta) 

le O. Narbutaitės kūrybą įvar
dija kaip „modernią prisimi
nimų muziką”, (atgal į ateitį), 
kaip „atsigręžimą į ateitį” (kaip 
„europinės perspektyvos kultū
rinę sangrąžą” (Neue Zeits- 
chrift fur Musik, 2003, Nr. 1, p. 
82). Kiti vokiečių kritikai paste
bi kompozitorės eklektikos iš
vengimą, subtilų artėjimą prie 
muzikos istorijos didžiųjų, kai 
„krikštatėviais tampa Schubert 
'Žiemos kelionė’, vėlyvasis Mo
zart ir švytintis Chopin pianiz- 
mas”. Rašoma, kad O. Narbu
taitės muzikoje „reikšminga 
kiekviena ląstelė, tačiau drauge 
neatitrūkstama nuo pastovaus 
kompozicinio pamato. Panyrant 
į skambesius, girdima Rytų Eu
ropa, bet tai neturi nieko bendra 
su kai kurių amžininkų polin
kiu į lėkštą harmoniją. Taigi — 
paradoksas, tačiau stebuklingai 
skambantis!” (Tilman Urbach 
„Zwischen den Zeiten” // Fono 
Forum, 10/02, p. 70). Kritikas 
raide „R” ženklina ypatingą CD 
Autumn ritornello” repertuaro 
vertę. Anksčiau cituotas to pa
ties autoriaus straipsnis {Fono 
Forum 02/03, p. 45), recenzuo
jantis CD „Užmaršties vartai” 
ir „Birželio muzika”, užbai
giamas teiginiu: „Jokios abe
jonės. Muzika Narbutaitei nie
kada nėra šalta abstrakcija. Ji 
lieka išraiškos galimybė, ben
dravimo šaltinis ir pagaliau 
žmogiškų jausmų atspindys”.

Vokiečių spauda, įvertindama 
visą O. Narbutaitės kūrybą, en
tuziastingai rašė apie O. Nar
butaitės „Simfoniją Nr. 2”: „Tai 
muzika, pasižyminti nepapras
tai tikslia raiška. Ji nieko ne
maskuoja, nesislapsto už tech
ninio žodyno. Technika yra 
tarsi savaime suprantamas da
lykas. Ji skirta tiksliam vaizdų 
formavimui, pasižymi neprik
lausoma ritmika, operuoja ko
liažo laukais ir suteikia skam
besio plotams būdingą reljefą”.

Kritikai, kalbėdami apie O. 
Narbutaitės muziką, nuolat 
išskiria didelę jos poveikio jėgą, 
kuri šiuolaikinės muzikos pa
saulyje sutinkama ne taip 
dažnai.

Kauno valstybinio muzikinio teatro operoje „Romeo ir Džuljeta 
pagrindinius vaidmenis atliko Joana Gedmintaitė ir Audrius 
Rubežius. Michailo Raškovskio (Elta) nuotr.

Kauno valstybinis choras pažymėjo kūrybinės veiklos 35 metų sukaktį.
Michailo Raškovskio (Elta) nuotr.

Kauno valstybinis choras, va
dovaujamas profesoriaus Petro 
Bingelio, pažymi kūrybinės 
veiklos 35—mėtį. Šios sukak
ties minėjimo koncertai sausio 
16 dieną vyko Kauno filharmo
nijoje, o sausio 17 dieną — Lie
tuvos nacionalinėje filharmoni
joje Vilniuje.

Suburti Kauno valstybinį 
chorą 1969 m. buvo pavesta 
tuometiniam Lietuvos muzikos 
akademijos absolventui P. Bin- 
geliui. Puikiai pasirodęs Lietu
vos koncertų salėse, Kauno val
stybinis choras netrukus įgijo 
ir tarptautinį pripažinimą, pra
dėjo gastroliuoti didžiuosiuose 
Rusijos miestuose, buvo kvie
čiamas į žymiuosius festivalius, 
koncertavo Maskvos ir Sankt 
Peterburgo salėse. Kauniečių 
pasirodymai buvo gerai įvertin
ti Vengrijoje, Vokietijoje, Nor
vegijoje, Ispanijoje, Italijoje, 
Prancūzijoje.

Nuo 1989 m. choras dalyva
vo tarptautiniuose muzikos fes
tivaliuose, dainavo garsiose pa
saulio koncertų salėse: „Pleyel” 
ir Paryžiaus katedroje, Romos 
Šv. Cecilijos akademijoje, Bue
nos Aires „Colon”, Santjago, 
Genua ir Bolonijos operos teat
ruose.

P. Bingelio vadovaujamas 
choras koncertavo su žymiais 
orkestrais: Rusijos valstybiniu, 
Rusijos televizijos ir radįjo di

„Mišios už Rossini”
džiuoju, Maskvos ir Sankt Pe
terburgo filharmonijų, Argenti
nos, Lenkijos, Bordo, Paryžiaus 
simfoniniais, Lenkijos ir Lietu
vos kameriniais orkestrais, ku
riems dirigavo Yehudi Menu- 
hin, Vladimiras Fedosejevas, 
Justus Frantz, Mstislavas Ros
tropovičius, Dmitrijus Kitajen- 
ka, Saulius Sondeckis, Jonas 
Aleksa, Juozas Domarkas ir 
daugelis kitų.

į plokšteles Kauno valstybi
nis choras yra įrašęs daug Mi
kalojaus Konstantino Čiurlio
nio, Juozo Naujalio, Česlovo 
Sasnausko, Balio Dvariono, Ed
uardo Balsio, Juliaus Juzeliū
no, Broniaus Kutavičiaus, kitų 
lietuvių ir užsienio kompozito
rių chorinių kūrinių. Kūrybi
nės veiklos 35 metų minėjimo 
koncertams Kauno valstybinis 
choras parengė ir pirmą kartą 
Lietuvoje atliko kolektyvinį try
likos italų kompozitorių kūrinį 
„Messa per Rossini”, kurio gi
mimą įžymiojo operų kūrėjo 
Gioacchino Rossini mirties me
tinėms 1869 m. inicijavo Giu- 

Lietuvis, Sorbonos 
universiteto teisės 

daktaras
2003 metų gruodžio 4 d. Pa

ryžiaus I-ojo Panteono — Sor
bonos universiteto Teisės fakul
teto privačios teisės daktaro 
disertaciją apgynė Mažvydas 
Michalauskas, kuris taip pat 
yra Prancūzijos lietuvių bend
ruomenės valdybos narys, atsa
kingas už darbą su jaunimu. Po 
trijų valandų aštrių diskusijų 
Mažvydo Michalausko 552-ų 
puslapių disertaciją „Kritinė 
asociacijos sąvokos studija” pen
ketas garbių privačios bei vie
šosios teisės profesorių iš Pary
žiaus bei Ruano universitetų 
įvertino aukščiausiais taškais: 
„labai garbingai su komisijos 
pagyrimu ir leidimu disertaci
ją spausdinti atskira kyga”. 
{tampai atslūgus, gausiai kan
didato palaikyti susirinkę drau
gai bei kolegos, kartu su manti
jas nusimetusiais profesoriais, 
šį neeilinį įvykį džiaugsmingai 
pažymėjo Panteono papėdėje 
esančio viešbučio iškilmių salė
je.

Padedant dabartinei Lietuvos 
garbės konsulei Normandijoje 
Mildai Arųuer, Mažvydas Mi
chalauskas teisės studijas pra
dėjo beveik prieš dešimtį metų 
Havre, Normandijos uostamies
tyje, kur Senos upė įteka į La
manšo sąsiaurį. Vėliau, tarsi 
nugalėdamas upės srovę, Maž
vydas Michalauskas studijuoti 
persikėlė į ant Senos krantų 
esantį Ruaną bei galiausiai —

seppe Verdi. Daugiau kaip šim
tą metų užmarštyje buvęs vei
kalas atgaivintas Vokietijoje — 
1988 metais Štutgarte įvyko 
naujoji „Messa per Rossini” 
premjera.

Vilniuje šį didingą kūrinį 
kartu su Kauno valstybiniu 
choru ir Lietuvos nacionaliniu 
simfoniniu orkestru atliko so
listai Asta Krikščiūnaitė, įneša 
Linaburgytė, viešnia iš Pietų 
Korėjos Seok Be Ha, Ignas Mi
siūra — Tumanovas ir Vladimi
ras Prudnikovas.

Jubiliejinį sezoną Kauno 
valstybinis choras yra numatęs 
ne vieną koncertą su Lietuvos 
nacionaliniu simfoniniu orkes
tru, o gegužės mėnesį dalyvaus 
sudėtingame Nacionalinės fil
harmonijos koncertų sezono pa
baigos projekte — Švč. Merge
lės Marijos Ėmimo į Dangų 
(pranciškonų) bažnyčioje Vil
niuje bus atliekama estų kom
pozitoriaus Rudolf Tobias ora
torija „Jono misija” penkiems 
solistams, chorams, orkestrui ir 
vargonams. (Elta)

Dr. Mažvydas Michalauskas.

penkerius doktorantūros metus 
praleido garsiajame Paržaus 
I—ojo Panteono — Sorbonos 
universiteto Teisės fakultete.

Septynių straipsnių autorius 
įvairiuose Prancūzijos teisi
niuose leidiniuose, tarp kurių 
ir išsamus Lietuvos teisės pri
statymas lyginamosios teisės 
enciklopedijoje. Mažvydas Mi
chalauskas iki šiol dėstytojavo 
Paryžiaus universitetų bei 
Kauno Vytauto Didžiojo univer
siteto Teisės instituto studen
tams. Ateityje naujasis teisės 
mokslų daktaras ketina tęsti 
akademinį ir kūrybinį darbą 
bei užsiimti advokato praktika.

Info
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Paroda Lietuvos 
ambasadoje

Nėra liūdnesnio vaizdo 
už tuščią sodybą

Trečiadienį, sausio 21 d., Lie
tuvos Respublikos ambasadoje 
Vašingtone įvyko Lietuvos dai
lininko Solomono Teitelbaumo 
tapybos darbų parodos atidary
mas, kuriame dalyvavo Va
šingtone viešintis Lietuvos už
sienio reikalų ministras Anta
nas Valionis, Michigan valstijos 
senatorius Carl Levin, JAV am
basadorius Lietuvoje S. Mull ir 
gausus būrys meno gerbėjų iš 
Vašingtono.

Atidarydamas parodą, LR am
basadorius JAV Vygaudas 
Ušackas pasidžiaugė, kad Lie
tuvos ambasada Vašingtone 
turi šią išskirtinę progą supa
žindinti vašingtoniečius su jau
no ir jau pakankamai išgar
sėjusio lietuvių dailininko kū
rybos darbais, kurio talentas 
vis labiau atrandamas ir Vaka
ruose.

Apie dailininką ir jo origina
lią kūrybą vakaro svečiams pa
pasakojo Amerikos universiteto 
literatūros profesorė Myra 
Sklarevv, ilgametė kauniečių 
Teitelbaumų šeimos draugė,

Išleidžiamas J.
Švabaitės romanas

Julija Švabaitė Gylienė. Jono Kuprio nuotr.

Amerikoje, jaukiame bei lietu
viškame Lemonte, gyvena rašy
toja ir poetė Julija Švabaitė- 
Gylienė. Gyvena, daug skaito, 
ir. žinoma, kuria. Kiekvienam 
kūrėjui, prozininkui ar poetui, 
geriausias jo kūrybos įvertini
mas - išspausdinta knyga. Apie 
vieną Julijos Švabaitės-Gylie
nės knygą - Stikliniai ramen
tai, kaip tik dabar ir priminsi
me skaitytojams.

Anot literatūrologų, tai femi
nistinis romanas. Stikliniuose 
ramentuose, išleistuose 1984m. 
Čikagoje, pasakojama pirmuoju 
asmeniu. Autorė atkelia į da
bartį praeities vyksmo fabulą: 
pasakotoja grįžta į jaunystės 
miestą Vilnių, karo’ metus, pie
šia draugystę, meilę, vedybas, 
bėgimą iš Lietuvos, sūnaus ne
tektį, sunkų įsikūrimą svetur, 
dramatišką vyro alkoholiko liki
mą.

Įdomi šio romano istorija, nu- 
sipurčiusi praeities dulkes, vėl 
susilaukė susidomėjimo Lietu- 

, voje! Planuojamų „Vagos” lei
dyklos leidžiamų knygų sąraše 
aptikau Julijos Švabaitės-Gy
lienės romaną Stikliniai ramen
tai. Nebūtų keista, jei nežino
čiau šios istorijos priešistorės. 
Rašytoja ir poetė Julija Šva- 
baitė-Gyliene pati ją papasako
jo.

Solomono talento gerbėja ir pui
ki jo kūrybos žinovė. Dailinin
kas laišku pasveikino vakaro 
svečius ir pasidžiaugė, šitaip 
galėdamas pristatyti savo šalį 
Lietuvą.

Parodos atidaryme dalyvavęs 
senatorius C. Levin su žmona 
Barbara pasidžiaugė galį ir 
Vašingtone grožėtis S. Teitel
baumo tapybos darbais bei pris
iminė savo kelionę po Lietuvą 
2003 m. vasarą, kuomet ir susi
pažino su jauno dailininko 
kūryba.

S. Teitelbaurtias baigė Vil
niaus Dailės akademiją, studi
javo Zalcburgo dailės akademi
joje. 1994 m. laimėjo V. Vizgir
dos apdovanojimą už grupės 
ARS tradicijų vystymą. Jis yra 
eksponavęs aavo darbus Pary
žiuje, Austrijoje, Švedijoje, 
JAV, Islandijoje, Vokietijoje. 
Lietuvoje dailininkas yra su
rengęs 12 asmeninių parodų ir 
dalyvavęs daugiau kaip 20 gru
pinių parodų.

Lietuvos ambasados info

Prieš 12 metų autorė nu
sivežė savo romaną Lietuvon ir 
pasiūlė „Vagos” leidyklai at
spausdinti. Tuometinių leidyk
los vadovų susidomėjimas nebu
vo toks, kokio tikėjosi autorė. 
Tačiau. Prieš keletą mėnesių 
Julija gavo laišką iš Vilniaus 
„Vagos” leidyklos. Po 12 metų 
tylos ir užmaršties staiga atsi
minta apie romaną. Kodėl?

Lietuva gyvena nelengvą poli
tine ir ekonomine prasme laiko
tarpį. Susiraizgiusi politinėse 
intrigose, sudaro sąlygas žmo
nių emigracijai. Jaunimo tarpe 
vyrauja pesimizmas, depresija 
ir alkoholizmo bei narkomanijos 
problema. Mąstantys žmonės 
įžiūri bręstanti pavojų ir pra
našauja, kaip jau Lietuvoje tapo 
populiaru, ateitį, kur J. Švabai
tės-Gylienės romano Stikliniai 
ramentai herojai pavyzdys ir 
pasekmė.

Aktualusis romanas spaus
dinamas 1,000 egzempliorių ti
ražu ir bus parduodamas Lie
tuvoje. O rašytoja, vis dėlto, gal
voja apie ateitį, o ne praeitį. Da
bar Julija ruošia spaudai kitą 
knygą. Tikėkimės ji bus taip 
pat aktuali ir įdomi skaityto
jams visais laikais - tiek Ameri
koje, tiek Lietuvoje.

Vitalija Pulokienė

S. Teitelbaumo tapybos darbų parodoje iš kairės: Lietuvos ambasadorius JAV V. Ušackas, L. 
Ušackienė, B. Levin, šen. C. Levin, prof. M. Sklarew, LR užsienio reikalų ministras A. Valionis.

Leidiniai
Miežiškiai - meno 
mėgėjų sostinė?

Miežiškiai. Parengė Vladis
lovas Marciuška ir Jonas Šu
kys. Spausdino „Spindulys” 
Kaune, 2003. Kietais virše
liais, 240 puslapių, kaina su
tartinė.

Pratarmėje Jonas Šukys pa
čiame pirmąjame sakinyje 
prasitaria, kad Miežiškių apy
linkės nėra labai gražios. „Nė
ra čia piliakalnių, įspūdingų 
parkų, architektūros pamink
lų. Žemdirbių pilka žemė ir 
tiek: lygumos, upelis, šen ten 
miškelis, raistelis... Ir pats 
miestukas neypatingas: stovi 
šalia Nevėžio už 13 kilometrų 
nuo Panevėžio į Raguvos pusę, 
prie senojo Panevėžio - Vil
niaus plento...” (psl. 3).

Tačiau pasigilinus matyti, 
kad tai žemė su savo istorija, 
su savo asmenybėmis, kad 
Miežiškiai išsiskiria Panevė
žio rajone ir net visoje Lietu
voje su savo gausiais ir stip
riais meno saviveiklos - meno 
mėgėjų kolektyvais.

Kiti Panevėžio rajono mies
teliai išleido apie save knygas 
ar knygeles. Dar iš sovietme
čio yra Upytė, 1993 metais 
išleista Uliūnai, o 2001 metais 
pasirodė knyga Raguva. Neat
siliko ir Miežiškiai. „Atsirado 
iš jų kilęs žmogus - panevė
žietis inžinierius Vladislovas 
Marciuška, kuris, užsidegęs 
kraštotyrininko aistra, ėmė 
kaupti apie Miežiškius me? 
džiagą, sutelkė padėjėjų būre
lį, sugebėjo prišnekinti iš 
Miežiškių kilusius ar pačiuose 
Miežiškiuose dirbančius švie
sesnius inteligentus parašyti 
atatinkamomis temomis apie 
Miežiškius straipsnių ir pats 
daug rašė” (psl. 3).

Tai patraukli, gausiai ilius
truota knyga. Nuotraukos ge
ros kokybės, su paaiškinimais, 
apie 50 yra spalvotos. Sutelk
ta tikrai daug įdomios ir 
kruopščiai surinktos medžia
gos. Kaip įvade sakoma, už
maršties upė viso to nebenu- 
sineš. Nesitikėta, bet knygos 
pabaigoje surašyti Miežiškių 
seniūnijos įstaigų adresai ir 
telefonai. Jų prisirinko visas 
puslapis. Čia randame mokyk
las, kultūros centrus, bib
liotekas, medicinos punktus, 
paštą, žemėtvarkos specialis
tus, parduotuves, kaimo turiz
mo namus, miškų ūkio įstai
gas, policijos nuovadą ir t.t. 
Duodama praktiški nurody
mai kaip skambinti, paduota 
tarpmiestinio telefono ryšio 
kodai.

Knygoje yra dvidešimt sky
relių. Pradedama su Miežiš-

kių seniūnija. Toliau rašoma 
apie apylinkės kraštovaizdį, 
Miežiškių tarmę, Miežiškių 
vardą, Miežiškių krašto kai
mų pavadinimus ir miežiškė- 
nų pavardes, šis tas iš papro
čių ir senesnės buities. Rašo
ma apie senuosius archeolo
ginius radinius, baudžiavą, 
krašto dvarus. Plačiau apsis- 
tojama apie Pirmąjį pasaulinį 
karą ir Nepriklausomybės me
tus, Antrąjį pasaulinį karą, 
pokarį ir kolektyvizacijos lai
kotarpį. Prisimenami Sąjūdžio 
metai bei dabartinis gyveni
mas.

Aprašoma Miežiškių parapi
ja, švietimas, Miežiškių krašto 
bibliotekos, plačiai pasklidęs 
meninis ir kultūrinis gyveni
mas. Paminėta ir sveikatos 
apsauga bei paštas. Kruopš
čiai surinkta informacija apie 
Miežiškių krašto augintinius 
šviesuolius. Pirmiausia prisi
minti tie, kurie nusipelnė vi
sai Lietuvai. Jų tarpe ran
dame Aldoną Švabauskienę, 
Birutę Žilytę, Joną Šukį, Jurgį 
Skrebę, Zenoną Lupeikį, Vla
dislovą Lukšytę, Oną Štitilie- 
nę, Stasį Venskevičių, Alfonsą 
Grigonį ir Algirdą Bagdoną. 
Išvardinti aukštąjį mokslą 
baigę kraštiečiai mokytojai 
(viso 48 pavardės), kurių 
tarpe randame ir čikagiškį a. 
a. Juozą Masilionį. Toliau in
žinieriai (52 pavardės), medi
kai (13), teisininkai (8). Pas
tarųjų tarpe vėl randame kitą 
čikagietį - a.a. Petrą Stakę. 
Ekonomistų, finansininkų 
sąraše viso 21 pavardė. Agro
nomų - aštuoneri, o karininkų 
vos du. Pagaliau, meno ir ži- 
niasklaidos darbuotojų išvar
dinta ketvertas.

Knygos santrauka duodama 
lietuvių ir anglų kalba, po du 

puslapius. Čia primenama, 
kad 2003 m. pradžioje Mie
žiškių miestelyje buvo 780 gy

ventojų, o visoje Miežiškių se
niūnijoje - 3003. Kaimų se
niūnijoje yra 86. Iš didesnių 
paminėtini Trakiškis, Nevė
žis, Limeikiai ir Margučiai.

Istorijos šaltiniuose Miežiš
kiai pirmąkart paminėti 1586 
metais, o plačiau aprašyti 
1634 m., kai griežtai pasi
priešino baudžiavą stiprinu
siai dvarininkei, gyvenusiai 
Trakuose. Jau sovietmečiu 
maždaug kas dešimta Miežiš
kių krašto šeima buvo iš
tremta. Žuvo didžioji dalis 
partizanų, kurių eilėse buvo 
daugiau kaip šimtas.

Pirmąją medinę bažnyčią 
(koplyčią) Miežiškiuose 1782 
m. pastatė dvarininkas Pšeci- 
čevskis. Tik 1909 m. buvo 
įkurta atskira Miežiškių para
pija. 1908-1920 m. pastatyta 
nauja, didelė neogotinė raudo
no mūro Švč. Mergelės Ma
rijos bažnyčia, konsekruota 
1921 m.

Caro valdymo laikais Mie
žiškiuose 1885 m. buvo 
įsteigta rusiška mokykla. Per 
Pirmąjį pasaulinį karą mokyk
la Miežiškiuose jau buvo lietu
viška. 1926 m. pastatyta gra
ži, dviaukštė medinė mokykla.

1950 m. Miežiškiuose buvo 
atidaryti kultūros namai, da
bar pavadinti kultūros centru. 
Ten buriasi meno mėgėjai 
saviveiklininkai, kuriais
Miežiškiai garsėja visoje Lie
tuvoje. Yra liaudiškos muzi
kos kapelos, folkloro ansam
bliai, vokalinis ansamblis, 
teatro mėgėjų kolektyvai, šo
kių kolektyvai, vaikalinė-sa- 
tyrinė grupė, mišrus vokali
nis ansamblis, sakralinės mu
zikos ansambliai ir mažų vai
kų kaimo kapela. Viso net 
šešiolika vienetų! Nereiktų 
stebėtis, jei Miežiškiai būtų 
pavadinti Meno mėgėjų sos
tine.

Su kiekviena paruošta 
miestų ir miestelių knyga is
torijon užrašoma dalis Lietu
vos krašto praeities ir patir
ties. Tai tarsi graži, spalvinga 
gyvenimo mozaika, kuri pildo
si, plečiasi ir stebina ja susi
domėjusius. Vladislovo Mar- 
ciuškos ir Jono Šukio pa
rengta knyga apie Miežiškius 
tą spalvingą Lietuvos krašto 
mozaiką papildo ir praturtina.

Knygos viršeliuose pano
raminis Miežiškių vaizdas - S. 
Kašino nuotrauka iš lėktuvo ir 
dailininkės B. Žilytės grafikos 
darbas - ofortas „Augalai II. 
Rožė”. Knygos išleidimą lėšo
mis parėmė Audronė Stakytė- 
Užgirienė ir Dalia Stakytė- 
Anysienė, knygoje minimo tei
sininko Petro Štakės dukte
rys, gyvenančios Amerikoje. 
Tai gražus ir skatinantis pa
vyzdys kitiems kraštiečiams, 
norintiems prisidėti prie jų 
pačių ar jų tėvų gimtinių ruo
šiamų knygų išleidimo.

Romualdas Kriaučiūnas

Algimantas Baltakis, suda
rytojas. Mes iš Leliūnų parapi
jos - Leliūnai XX amžiuje. 
Uteniškių kraštiečių klubas 
Indraja, 2002. Kietais virše
liais, 424 psl. Kaina nepažy
mėta.

Knygos pratarmėje sužino
me, kad mintis išleisti knygą 
apie Leliūnus kilo 1998 m. va
sarą per kraštiečių susibūri
mą. Medžiagos kaupimas už
truko keletą metų. Susikaupė 
nemažai medžiagos. Tik dalis 
jos pateko į knygą.

Sudarytojo žodžiais tariant, 
knygos pradžioje pateikiama 
savotiška Leliūnų vizitinė kor
telė. Toliau - medžiaga apie 
Leliūnų bažnyčią, mokyklą, 
ekonominį ir kultūrinį leliū- 
niškių būvį, žymiausius kraš
to žmones, gyvenančius Lietu
voje ir už jos ribų, apie le- 
liūniškius, dalyvavusius rezis
tencinėje veikloje, patyrusius 
tremties siaubą ir mirtį. Ne
mažai vietos skiriama Leliūnų 
parapijos nykstantiems kai
mams bei jų istorijai.

Knyga suskirstyta į tris pa
grindinius skyrius. Leliūnai 
XX amžiuje, randame 23 ra
šinius apie Leliūnų istoriją, jų 
šnektą, Šv. Juozapo parapijos 
bažnyčią, iš parapijos kilusius 
kunigus. Aprašomas švietimas 
ir kultūra, ekonomija, Leliūnų 
žydai ir kolūkis.

Pačioje knygos pradžioje 
sužinome, kad pirmoji Leliūnų 
bažnyčia buvo pastatyta 1698 m. 
1788 m. dvarininkai Pomer- 
nackiai ją perstatė. 1907 m., 
kun. Antano Masaičio rūpes
čiu, paplentėje ant kalnelio iš 
raudonų plytų buvo pastatyta 
neogotinio stiliaus bažnyčia. 
„Bažnyčia šviesi, skoningai 
išdekoruota, gražūs trys goti
kinio stiliaus altoriai. O vargo
nai - vieni geriausių Rytų Lie
tuvoje... Net sovietiniais reli
gijos persekiojimo metais į 
Leliūnų bažnyčią pavargonuo- 
ti užsukdavo pravažiuojantys 
muzikai” (psl. 14).

Kultūrai ir švietimui nebuvo 
abejingi Leliūnų kunigai. Bu
vo platinama lietuviška spau
da. Pirmoji mokykla Leliū
nuose įkurta 1853 m. Pra
džioje ją lankė penki mokiniai. 
Leliūniškiai aktyviai dalyvavo 
kovose dėl laisvės 1831 ir 
1863 sukilimuose. „Sukilėlius 
rėmė Labeikių dvarininkas 
Tadas Butleris. Rugpjūčio 30 
dieną jis K. Lukošiūno būriui 
davė 3 arklius ir 2 balnus” 
(psl. 18)... Prasidėjus antrąjai 
bolševikų okupacijai (1944), 
leliūniškiai sudarė „Sakalo” 
rinktinę, kuriai priklausė 12 
būrių su apie 250 partizanų.

Laisvės kovoms ir tremties 
kančioms skirtame poskyryje 

trumpai pasakojama apie 
1941 metais represuotą Leliū
nų viršaitį ir jo šeimą. Rezis- 
tentės ir tremtinės Birutės Ty- 
laitės-Sakalauskienės pri
minimams bei jos surinktoms 
partizanų dainoms skirta dau
giausia - 48 - puslapių. 
Spausdinamas ir Lietuvos ge
nocido aukų muziejaus direk
toriaus pokalbis su buvusiu vi
sos Aukštaitijos partizanų 
vadu Broniumi Kolyčiu- Siau
bu, 1951 metais sulaužiusiu 
partizano priesaiką. Pateikti 
politinių kalinių, partizanų ir 
jų rėmėjų sąrašai.

Kitame poskyryje aprašomi 
leliūniškiai svetur. Aprašomas 
svetimoj žemėj neprigijęs Juo
zas Strolia. Pateikta įdomios 
medžiagos apie visą jo šeimą. 
Labai trumpai, bet pagarbiai 
paminimas, lietuvių fotografi
jos klasiko vardą pelnęs, Vy
tautas Augustinas. Kiek pla
čiau paminėti broliai Juozas ir 
Pranas Zarankos. Pirmasis - 
Juozas - filologas - pokario 
metais įsikūrė Bogotoje, Ko
lumbijoje, kur profesoriavo. 
Antrasis - Pranas - praūžus 
karo audroms įsikūrė De
troite, Michigan valstijoje, 
JAV. Ten, jo paties žodžiais, 
„gyvenau dvigubą gyvenimą: 
dirbau Amerikai, laisvalaikį 
vakarais ir savaitgalius sky
riau lietuviškai veiklai” (psl. 
191). Aprašomas ir Povilas 
Karosas, Amerikon atvykęs 
1950 metais. Jo vardu yra pa
vadinta Lieliūnų biblioteka, 
kuriai jis jau padovanojo 600 
knygų.

Antrajame knygos skyriuje 
- Mūzų malūnas Leliūnuose - 
sutelktos dainos, eilėraščiai. 
Paminimi iškilieji menininkai, 
rašytojai, poetai. Gražiai apra
šoma naujoji puodžių sostinė 
ir keramikos muziejus.

Paskutiniame skyriuje - 
Kaimai ir žmonės - aprašomi 
gyventojai ir jų gyvenvietės. 
Daug tų gyvenviečių nyksta ar 
merdi. Paskutiniame skyre
lyje detaliai aprašyti dvylika 
ištuštėjusių kaimų. Medžiagą 
surinko ir užrašė Aušra Petro- 
nytė-Gabnienė. „...Nėra liūd
nesnio vaizdo už tuščią, 
apleistą sodybą, - cituoja au
torė Vytautą Rimkevičių. - 
Deja, toks vaizdas dabar gana 
dažnas šiandieniniame kaime” 
(psl. 374). Štai tie dvylika kai
mų: Antakalnis, Girelka,
Karveliškis, Ladnykas, Luk- 
na, Pagoję, Razrivka, Saldo- 
tiškis, Stainiškis, Šlapės, Vai- 
kutiškis ir Zablantiškiai.

Priedui Leliūnų parapijos 
kaimų ir gyventojų sąrašai. 
Abėcėlės eile išvardintos Ute
nos apskrities Leliūnų vals
čiaus šeimos nuo 1940 m. Jos 
surašytos pagal gyvenamą vie
tą. Duodamas ir žemės plotas, 
svyruojąs nuo mažiau vieno 
hektaro iki keliolikos. Iš
vardinti mokiniai, nuo 1958 
m. baigę Leliūnų vidurinę mo
kyklą. Mažiausiai baigusiųjų 
buvo 1990 ir 1999 metais, vos 
po keturius. Gausiausia buvo 
1979 metų laida - net 32. 
2001 metais — 7 baigusieji.

Kaip kokiame avilyje, darbš
čiųjų bendradarbių pastango
mis, šioje knygoje sukaupta, 
sunešta daug įdomios ir ver
tingos medžiagos. Padėka 
knygos sudarytojui Algiman
tui Baltakiui ir jo darbščioms 
bitelėms, kad visą tai surinko 
ir bent dalį išleido, o nepaliko 
laiko užmarščiai.

Romualdas Kriaučiūnas
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