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Vytautas V. Landsbergis:
pamąstymai iš provincijos

Žmogus ieško kelio pas 
žmogų. Arba žmogus ieško kelio 
į Vienumą. Į ramybę ir tylą. 
Kai nori suvokti, koks jis yra 
dabar, ko iš tiesų siekia. Arba 
paprasčiau - tiesiog pabūti su 
laukais, su medžiais, lietumi.

Kokių paskatų vedinas, poe
tas, režisierius Vytautas V. 
Landsbergis paliko Vilnių ir su 
gausia šeima persikėlė gyven
ti į Anykščius? Materialinių, 
pragmatinių, o kartu ir egzis
tencinių? Kai gena ne visiškai 
įsisąmonintas troškimas naująjį 
savo gyvenimo tarpsnį pradėti 
kitoje geografinėje erdvėje?

Šis paprastas klausimas, 
tiesą sakant, tebuvo pretekstas 
pakalbinti pašnekovą kitomis 
temomis.

Vytautą V. Landsbergį kalbi
na Birutė Janulevičiūtė.

- Kokie buvo Jūsų pirmieji 
įspūdžiai čia, provincįjoje?

- Ramybė, visai kitas gyveni
mo ritmas... Ir kažkokia aš
tresnė, tikslesnė ir greitesnė 
kūryba - tarkim, vaikišką kny
gą Arklio Dominyko pasakos, 
kurią neseniai išleidom su dai
lininke Sigute Ach, Anykščiuo
se parašiau per penkias dienas. 
O Angelų pasakas Vilniuje 
rašiau dvejus metus... Čia ki
toks laiko matmuo. Dabar su
prantu, kodėl A. Baranauskas, 
A. Vienuolis ir J. Biliūnas čia 
sėmėsi įkvėpimo.

Anykščių apylinkėse yra 
nuostabių mistinių vietų. Pra
dedi suprasti, ką V. Orvidas 
turėjo galvoje, sakydamas: 
„Žiūrėjau ir į akmenį, kaip į 
brolį, ir į medį - viskas man gy
va buvo... „Iš tikrųjų, tai labai 
subtilus, privatus pasaulis ir jį 
apibūdinti žodžiais gana kom
plikuota.

Anykščiai - mažas mūsų vi
suomenės modelis, kurį gali an
alizuoti ir mąstyti apie kryptis, 
kaip Lietuva galėtų vystytis to
liau, kokie dvasios atsivėrimai 
joje galėtų įvykti. Mažame mies
telyje tai labai akivaizdu. Čia 
pabandai įgyvendinti kokią idė
ją, parašai straipsnelį į vietinį 
laikraštį, paskui stebi, kaip 
žmonės tai suvokia ir vertina, 
ar jiems tai sava, ar svetima. 
Pabandai suburti naujas ben
druomenes, dalyvauti jau esan
čiose, pažiūrėti, ar jos yra pa
kančios žmogui, atėjusiam iš 
kitur. Turiu pripažinti, kad 
Anykščiai mus priėmė labai 
draugiškai ir tolerantiškai. Vi
sa tai yra nauja ir įdomu. Be to, 
kai kuri filmus ar statai spek
taklius, pagrindinė problema -

TURINYS
Provincija kino režisieriaus 
žvilgsniu.

„Kariūno” koncertas
Draugo 95-mečiui Čikagoje. 
Pagerbtas lietuvis 
dailininkas. „Auksinių 
scenos kryžių” 
premijos.

Religinė muzika iš Baltijos 
kraštų. AtA Vytautas A.
Jonynas. Profesorius — 
lietuvių draugas.

Leidiniai. 

susikalbėti su paprastais žiūro
vais. Svarbu sužinoti, kokie jų 
poreikiai, ko jie tikisi, kas jiems 
aktualu ir įdomu.

- Nemanyčiau, kad Jūs, 
kurdamas savo filmus ar 
spektaklius, labai paisytu
mėte viešosios nuomonės.
- Kūryboje yra tam tikri 

tarpsniai. Pirmasis - savęs ieš
kojimas, bandant suvokti save 
per Mokytojus ar Šviesos perso
nažus, per įvairias keistas si
tuacijas. Mano kūrybiniam kely 
tokių personažų buvo nemažai 
- partizanų vadas Juozas Luk
ša Daumantas, krepšininkas 
Arvydas Sabonis, kino rež. Jo
nas Mekas, skulpt. Vilius Orvi
das, Vilties prez. Stasys Lozo
raitis ir daugybė kitų. Tarkime, 
kurdamas filmą apie S. Lozo
raitį, buvau pakerėtas jo nesa
vanaudiško idealizmo, etikos, 
atsidavimo Lietuvai - manau, 
kad Lietuva būtų įgijusi šiek 
tiek kitą vystymosi pagreitį, jei 
jis būtų tapęs prezidentu. Netgi 
jo mirtis man atrodo kažkokia 
simboliška - jis mirė netrukus 
po rinkimų, nes Lietuva tarsi 
„atsisakė” jo paslaugų. O filmuo
damas regėtoją Aneliukę Ke- 
tumaujienoj, pajutau, kaip gali 
Dievas tiesiogiai bendrauti su 
žmogum, kalbėtis per Kristų, 
Mariją ar angelus. Tai pasau
lis, kuris mums gali būti 
pažinus ir artimas. Ne tik kny
ginis ar senuose raštuose per
skaitytas, bet ir juntamas - 
kaip Gyvasis Dievas.

- Kodėl Dievo paieškos, at
sivėrimo pasauliui galimy
bės Vilniuje Jums nebuvo 
pačios tinkamiausios?

- Manau, kad žmogus, pasie
kęs tam tikrą ramybės būvį, 
gali ir pragare kurti rojaus 
kūrinius. Bet aš dar nesijaučiu 
esąs toks stiprus ir ramus. Ki
ta vertus, Vilniuje nebegalėjau 
įgyvendinti savęs man įdomiose 
srityse. Filmus LRT televizija 
rodyti atsisakė, nes, atseit, jų 
vertinimai yra žemi. Spektak
lius irgi siūliau keliems teat
rams pagal savo pjeses arba 
adaptuotus - nepavyko. Galbūt 
čia kaltas mano vadybos neiš
manymas, gal reiktų turėti sa
vo agentą ar pačiam dažniau 
siūlyti. Bet aš to nemoku. Kol 
kas tą galimybę režisuoti spek
taklius turiu Šiaulių dramos 
teatre, tuo ir džiaugiuosi. O fil
mus ir toliau kuriu „į stalčių”. 

Gera ir saugu po tėvelio sparnu, ypač kai tėvelis — rež. Vytautas 
V. Landsbergis.

Bet nesiskundžiu, važinėju su 
jais po Lietuvą, dalyvauju kū
rybiniuose susitikimuose su žmo
nėmis.

Grįžtant prie klausimo, kodėl 
išvažiavau ir ką tikėjausi rasti. 
Manau, kad visas gyvenimas 
yra daugiau mažiau sąmonin
gas savęs pažinimas, savęs ieš
kojimas. Kai pagaliau supranti 
Vilnių su jo dėsniais, tai eini 
ieškoti to, ko dar nesi patyręs. 
Provincija man buvo nepažinta 
žemė. Matau, kad ir daugelio 
politikų problemos kyla iš ne
mokėjimo susikalbėti su pa
prastu žmogumi.

- Nežinau, ar Jūs man pri
tarsite, bet manyčiau, kad 
sparčiai nyksta pats svar
biausias komponentas ben
draujant - nuoširdumas.
- Galbūt taip. Galbūt per 

daug vaidinama, per daug nori
ma „atrodyti". Kai nustoji norė
ti „atrodyti”, tada nebebijai būti 
ir kvailys, ir neprotingai ką 
leptelėti. Jeigu politikas išdrįs
tų pasakyti: žinot, aš iš tikro 
buvau neteisus, suklydau, tuo
met iškart įgytų gražaus žmo
gaus ypatybių.

Kaip susišneka skirtingai 
mąstantys žmonės? Aš pats gy
venime ieškau taisyklių, kurios 
būtų universalios kaip 10 Dievo 
įsakymų. Neseniai kalbėjau su 
aktorium A. Masiuliu apie J. 
Miltinio principus teatre. Vie
nas jų pasirodė labai svarbus, į 
kurį, mano supratimu, reiktų 
atkreipti dėmesį ir meninin
kams, ir politikams. Taigi Mil
tinis, prieš pradėdamas reži
suoti spektaklį, kalbėdavosi su 
aktoriais: kas juos domina, kuo 
jie gyvena, kokias knygas skai
to, kokius vaidmenis norėtų 
suvaidinti, kokios problemos 
jiems tuo metu aktualiausios ir 
t.t. Po to režisierius pasiūly
davo inscenizuoti pjesę, kuri 
būdavo priimtiniausia akto
riams (dažnai ir pačių aktorių 
pasiūlyta). Miltinis savo este
tiką ir principus įvesdavo į 
spektaklį, tačiau leisdavo skleis
tis aktoriaus-kūrėjo (ne akto
riaus - atlikėjo) valiai.

Tad jeigu politikai važiuotų į 
Lietuvos provinciją susitikti su 
žmonėmis, mažiau juos moky
tų, o daugiau išklausytų, pasa
kykite man, kokia Lietuva tuo
met būtų? Kokie žmonių santy
kiai? Šiuo metu žmonės jaučia, 
kad valdžia yra tarsi nebe jų. 

Išsirenka Seimą, o jis vis tiek 
jiems svetimas, negerbiamas.

Apskritai, egzistuoja toks 
žmonių sąmonės skirstymas į 3 
būvius. Pirmasis-ego būvis: kai 
žmogus gyvena vien tik sau -1, 
y. tam, kad pavalgytų, pasilink
smintų. Lietuvoje tokių žmonių 
dauguma. Antrasis - dualisti
nis, arba opozicijų, būvis, kai 
žmogus jau suvokia save, kaip 
narį kokio- nors vieneto ar ben
druomenės, oponuojančios kitai 
bendruomenei (Vilnius-Kau
nas, miestas-kaimas, prezi- 
dentūra-parlamentas). Vyks
tant šių opozicijų kovai, dažnai 
stengiamasi priešininką paže
minti, nugalėti. Šis lygmuo tar
si aukštesnis už „ego”, bet jis 
irgi niekur nevedantis, nes re
miasi konkurencija ir kova. Kas 
iš to, kad nugalėsi - visuomenė 
laimingesnė nepasidarys.

Trečiasis būvis, aukščiausias 
- yra vienybės arba vienuvos su 
viskuo būvis. Jo Lietuvoje šiuo 
metu itin pasigendama. Nema
tyti net jo ieškotojų - tai labiau
siai baugina. S. Lozoraitis, K. 
Vasiliauskas, V. Orvidas, V. 
Sladkevičius buvo arčiausiai jo. 
Tikėjausi, kad šią nišą Lietu
voje užims Yaldas Adamkus...

Kas Lietuvoje galėtų pakilti 
aukščiau virš visų šitų partinių 
rietenį, kas galėtų mylėti savo 
priešus, atleisti jiems? Juk Die
vas kažkodėl sutvėrė ir nusi
kaltėlius, ir žmogžudžius, ir me- 
lagius, ir vagis, ir uodus, ir 
bimbalus. Mes turime išmokti 
būti vienumoje ir su tuo pasau
liu, kuris mums atrodo sveti
mas. Lengva priimti Dievo tei
kiamą gėrį, bet išmok priimti ir 
tai, kas sunkiau.

- Prieš trejetą metų esate 
spaudoje teigęs, kad Lietu
voje susiformavo poetinio ki
no kryptis. Minėjote Šable
vičių, Stonį, Lapinskaitę. Ar 
poetinis kinas egzistuoja 
Lietuvoje ir šiuo metu?
- Poetinis kinas - nedaug ką 

pasakanti sąvoka. Šią kino kryp
tį vadinčiau ne poetiniu, o as
meniniu autoriniu kinu, netgi 
balansuojančiu tarp dokumenti
kos ir vaidybinio filmo. Jis Eu
ropos festivaliuose mėgstamas. 
Bet ši kino kryptis mažai popu
liari pačioje Lietuvoje, ji neran
da tokio ryšio su žiūrovu, kokį 
rasdavo, pvz., J. Miltinio spek
takliai. Gal čia vėl LRT ir kitų 
TV kanalų nenoras juos propa
guoti, dažniau rodyti. Susidaro 
įspūdis, kad Lietuvos žiūrovai 
truputį kompleksuoti, jie tarsi 
gėdisi lietuviško kino. O juk tu
rime aukščiausios pasaulinės 
prabos avangardinį kiną - J. 
Meko, Š. Barto, A. Stonio, A. 
Matelio...

- Koks, Jūsų manymu, 
turėtų būti santykis tarp 
konkrečių faktų, dokumenti
kos, ir Jūsų, kaip filmo 
režisieriaus, autorinės raiš
kos, asmeninės interpretaci
jos?

- Nėra jokių universalių tai
syklių. Kurdamas kiekvieną 
naują filmą, atsiduri startinėje 
pozicijoje. Jeigu naudoji tuos 
metodus, kurie tiko prieš tai 
kurtam filmui, tai gali greitu 
laiku tapti amatininku, kartoti 
save patį. Kadaise lenkų 
režisierius K. Zanussi mums, 
jauniems Lietuvos režisieriams,

Režisierius Vytautas V. Landsbergis su šeima.

besistažuojantiems Varšuvoje, 
sakė: ar tu būtum Cannes fes
tivalio laureatas, ar visiškas 
naujokas, pradėdamas naują 
filmą, esi toje pačioje starto po
zicijoje. Visada turi galimybę 
aplenkti didelius meistrus, ku
rie yra užmigę ant laurų. Kine, 
kaip ir teatre, galioja daugmaž 
tie patys principai. Tu turi 
įsiklausyti į savo personažą, 
leistj jam kalbėti neprarasda
mas savo valios, kad jis išliktų 
savimi. Paradoksaliai skamba, 
bet lengviau yra kurti doku
mentinius filmus apie tuos 
žmones, kurių nebėra, kurių tu 
negali įžeisti, sumodeliuoti jų 
charakterio, pakreipti jų lem
ties. Portretinis dokumentinis 
filmas yra labai arti mistinio 
„perkodavimo” - sukuriamas 
tarsi personažo paralelinis pa
saulis. Reikia būti itin atsar

Viskas, kas yra planuojama, dažniausiai 
pasibaigia blogai, nes tai ateina 
iš mūsų paviršutinio planavimo, 

neateina savaime iš giliai

giam, nes kartais net netyčia 
galima sumodeliuoti savo per
sonažo gyvenimo permainas. 
Neveltui indėnai taip bijojo fo
tografuotis. Tai yra sudėtinga. 
Aš stengiuosi daryti filmus apie 
Šviesos žmones arba tuos, kurie 
ieško Šviesos. Į tai atsiremda
mas, bandau kurti idealo, die
viškumo užuominą, siekiamy
bę. Mene man įdomu ne tiek 
emocijos ar kokie nors „maraz
mai," o tam tikri principai, są
monės praplėtimo galimybės, 
kurias suvokęs žmogus tampa 
laisvesnis.

- Autoriniame kine daug 
improvizacijos, ekskursų. 
Man regis, pats žanras są
lygoja tam tikrą filmo neuž
baigtumą. Kaip jūs manote?
- Vienu metu reikia kurti 

neišbaigtą, eseistinį filmą, kitu 
atveju - klasikinį filmą su sce
narijum, aiškia fabula, pradžia 
ir pabaiga. Reikia mokėti ir tai, 
ir tai. Jeigu „prisirisi” prie ku
rio nors vieno kūrybos metodo, 
tai gali pradėti „kepti blynus”. 
Yra kūrėjų, kurie pasiekia 
aukštą būvį, o paskui tame lyg
meny tarsi sustingsta. E. Ne
krošiaus kūrybinėje biografijoje 
buvo spektaklių, kurie nepasi
sekė, bet užtat po to režisierius 
pakildavo labai aukštai. Kar
tais reikia nusileisti iki nebe
žinančio, besimokančio, ieškan

čio. Taigi reikalingos ir klaidos.
- Kokios, jūsų manymu, 

turėtų būti optimalios pasto
vumo ir kaitos mene propor
cijos?
- Vienas elementarių logikos 

dėsnių sako, kad pastovumas 
yra regresija. Jeigu nustoji mo
kytis, ieškoti kažko naujo, ne- 
beevoliucionuoji dvasiškai, imi 
degraduoti. T. y. - laikas tave 
aplenkia. Kartais graudžiai juo
kauju, kad kai kurie mūsų ci
vilizacijos žmonės pamaži „at
virsta” į beždžiones. Ne tik poli
tikai. Nemažai beždžionišku- 
mo apraiškų galima rasti ir Lie
tuvos televizijų programose - 
tarkim, puiki veislinė progra
ma buvo parodyta per LNK 
iškart po Naujųjų metų. O kaip 
gražiai atrodo meduje snukius 
viena kitai daužančios jaunos 
patelės per TV 3... Vis mažiau 

tenka kalbėti apie žmogų, kaip 
apie dvasinę būtybę, kurios 
paskirtis būtų išminties, grožio 
ar harmonįjos kūrimas aplink 
save. Neseniai teko skaityti 
vieną antropologinę knygą apie 
rusų mokslininkų ekspediciją į 
Himalajus. Toje knygoje teigia
ma, kad beždžionės yra evoliu
cijos procese sulaukėję bei de
gradavę žmonės, kurie nustojo 
vystytis dvasine, kūrybine link
me, kurių pasaulis suprimi- 
tyvėjo iki elementariausių in
stinktų - valgyti, tuštintis, mie
goti, žaisti, kariauti ir dau
gintis. Tada galvon šauna ir 
dar „šventvagiškesnė” mintis - 
o gal ir kiaulės yra žmonių pa
likuonys, t.y. gal ir kiaulės yra 
degradavę, sukiauliję žmonės. 
Ar ne dėl to jų vidaus organai 
genetiškai yra artimiausi žmo
gaus organams. O kodėl kai ku
riose religijose yra uždrausta 
valgyti kiaulių mėsą? Gal dėl 
to, kad tam tikra prasme kani
balizmas... New Yorke gyve
nantis kino režisierius Jonas 
Mekas kartais liūdnokai sam
protauja, kad civilizacija seniai 
niekur nebesivysto. „O tie, ku
rie kalba, kad mes vis dar kur 
nors vystomės, klysta. Civiliza
cija degraduoja,” - sako Jonas 
Mekas.

- Pakalbėkime apie Jūsų 
sukurtus filmus. Juose esa

ma nemažai nuoširdaus grau
dulio, skaudžios šypsenos. 
Turiu omeny kad ir filmą 
apie bobulytes, kurios višti
dėje įrengė Lietuvos kuni
gaikščių muziejų. Šiame fil
me pateikėte unikalaus gy
venimo būdo interpretaciją.

- Nežinau, aš pats atsakymo 
neturiu. Ne man vertinti savo 
filmus. Nežinau, kas yra geras 
filmas, kas blogas. Juk įdo
miausia - pats ieškojimas. Svar
biausia kine užčiuopti, atpažinti 
informacinius kodus, ženklus, 
struktūras - gal čia literatūros 
studijų Vilniaus universitete 
palikimas. Tačiau to niekad ne
darau specialiai. Kurdamas fil
mą, tiesiog žaidžiu kinematog
rafine medžiaga, kuri graži, 
kurią myliu. Ir noriu, kad tą 
meilę pąjustų žiūrovas, kad at
sipalaiduotų. Stengiuosi nieko 
per daug nesureikšminti, net 
paties kūrybos proceso, gal dėl 
to ir savo studiją pavadinau „A 
PROPOS” - tarp kitko...

- Kaip įmanoma integruoti 
į filmą ar spektaklį univer
saliąsias vertybes, jų kodus, 
ženklus?
- Jeigu kalbėtume apie pir

mykštę kultūrą, tai ji turėjo gy
domosios galios, dvasios atvė
rimo, ji stengėsi apsaugoti žmo
gų nuo piktųjų jėgų veikimo, 
siekė, kad žmogus pajustų die
viškąją harmoniją.

Banaliai šnekant, meninėje 
kūryboje yra tarsi dvi svarstyk
lių lėkštės: vienoje jų - tamsūs, 
negatyvūs dalykai, kitoje - 
šviesūs. Tu turi apsispręsti, ar 
dauginsi tamsą, negatyvų gal
vojimo būdą, ar jį mažinsi... 
Juk tamsos skleidimas - irgi 
tam tikra kūryba, žmonės tai 
mėgsta skaityti, su tuo susita
patinti. Šiuolaikinėje kultūro
je itin populiarus tampa nega
tyvizmas, „marazmas”, kylantis 
iš sadomazochistinio nežino
jimo, kur dėtis ir ką veikti šia
me gyvenime. Įvardinčiau tai, 
kaip savotišką „alkoholizmo 
kultūrą”, kuri eksponuoja savo 
pasimetimą, kuri gimsta iš 
pykčio, pagiežos, gailesčio sau. 
Kartais net atrodo, kad dalis 
dabartinės kultūros yra kuria
ma nesąmoningame pagirių 
būvy, kai tave drasko baimės, 
kompleksai, nežinojimas, kaip 
gyventi, kai norima kitiems 
įteigti: gyvenimas blogas, nėra 
Dievo, nėra prasmės. Tai save 
naikinanti kultūra.

Nukelta j 2 psl.
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Lietuvos Karo akademijos vyrų choro grupė „Kariūnas” Draugo 95 m. jubiliejaus koncerto metu Maria 
m. kovo 28 d. Priekyje — dirigentas ir vadovas Vytautas Verseckas.

gimnazijos salėje, Čikagoje, š. 
Jono Kuprio nuotrauka.

KAZYS SKAISGIRYS

Draugo jubiliejinis koncer
tas, minint dienraščio 95 metų 
gyvavimo sukaktį, įvyko 2004 
m. kovo 28 d. Maria gimnazijos 
salėje, Lithuanian Plaza, Čika
goje. Koncertą atliko Lietuvos 
Karo akademijos vyrų choro 
grupė „Kariūnas”.

Kas yra „kariūnas"? Lietuvių 
kalbos vadovas nurodo, kad tai 
yra „kadetas”. O kas yra „kade
tas”? Kadetas yra karo mokyk
los auklėtinis, būsimas karinin
kas. Anglų kalbos žodynas tei
gia, kad žodis „cadet” yra pa
imtas iš prancūzų kalbos, o šis 
yra kilęs iš lotynų kalbos žodžio 
„caput” (galva). Visgi lietuviš
kas žodis „kariūnas” skamba la
bai iškilmingai, daug įdomiau 
negu „kadetas” ar koks ten 
„caput”.

Žurnalistė Audronė Škiudaitė 
Drauge prirašė du puslapius 
apie chorą, jo vadovą Vytautą 
Versecką ir fortepijono paly
dovą Vytautą Abarį. Jie abu yra 
paminėti Baleslovo Zubricko 
knygoje Pasaulio lietuvių chor
vedžiai. Abaris pačioje pradžio
je, o Verseckas - knygos gilu
moje, šalia Vaclovo Verikaičio. 
Dirigentas Verseckas yra aukš
to ūgio, blondinas, tiesus, turi 
puikią muzikinę atmintį, nes 
dirigavo be jokių gaidų. Mostai 
kartais kariški, kartais visai 
pradingsta, ir kariūnai žy
giuoja patys vieni. Jų žygia
vimas greitas, maršų tempai 
dažnai pasiekia 120 žingsnių į

Amerikiečiai pagerbė lietuvį 
dailininką

Amerikoje kiekvieną mėnesį 
yra leidžiamas kelių puslapių 
žurnalas Ceramics. 2004 m. 
kovo mėn. laidoje, tarpe kitų

Rimas VisGirda.

Žalia — tai laukų spalva
Taigi, koncertas buvo:
D arnus,
R yžtingas,
A tmintinas,
U gningas,
G aivus,
A usylas ir
S kambus.

minutę. Koncertmeisteris Vy
tautas Abaris turi geras akis, 
nes, atsitikus daliniam elektros 
užtemimui scenoje, jis ir toliau 
atsakingai skambino savo to
nus. Jis žavingai prisitaikė prie 
dainininkų dinamiškai. Jis yra 
ir choro dirigentas. Labai ty
liose vietose tik iš jo rankų gali
ma buvo matyti, kad jis kažką 
veikia, o garsas - lyg tai būtų 
prie Dariaus ir Girėno pamink
lo.

O toliau pažvelkime, kaip 
koncertą vertino tūkstantinė 
klausytojų minia. Kariūnai atli
ko 24 muzikos kūrinius. Jų gry
no dainavimo, įskaitant muzi
kines įžangas ir intarpus, buvo 
63 minutės. Visi klausytojų plo
jimai truko 12 minučių. Pir
moje dalyje dainuota 25 mi
nutes, antroje - 38. Didžiausio 
pasisekimo sulaukė Algimanto 
Bražinsko „Kaip greit prabėdo 
vasara”. Šis kūrinys buvo kar
tojamas, ir plojimai dviem atve
jais truko 102 sekundes. Daina 
parašyta B-dur tonacijoje, mu
zikinis intarpas pereina į D- 
dur, tada vėl grįžta į pirminę 
tonaciją. Antrą vietą laimėjo 
Teisučio Makačino „Berniukai”, 
kurios dalis irgi buvo kartoja

menininkų, yra gražiai pa
minėtas lietuvis dailininkas Ri
mas VisGirda.

2003 m. buvo paskelbtas lau
reatu 21-oje JAV LB Kultū
ros tarybos suruoštoje Premijų 
šventėje. Jam buvo paskirta 
meno premija, kurios mecena
tas yra Lietuvių fondas. Pa
žymėtina, kad LF kasmet pas
kiria šešias pinigines premijas 
pasižymėjusiems savo srityje 
darbuotojams radijo, teatro, 
meno, muzikos, žurnalistams ir 
tautinių šokių mokytojams. 
Premijos buvo įteiktos Lietuvių 
meno muziejuje, Lemont, IL.

Toliau rašoma, kad VisGirda 
gimęs 1942 m. Kaune, Lietu
voje. Studijavo ir baigė psicho
logiją Kalifornijos Sacramento 
valstybiniame universitete. To
liau studijuodamas tame pa

ma. Trečią vietą užėmė Kęs
tučio Vasiliausko „Brangiausios 
spalvos”. . Ši populiari daina 
buvo atlikta bisui, pačioje kon
certo pabaigoje.

Ketvirtoje vietoje buvo Aras”. 
Daina buvo dainuojama B-dur 
tonacija, užuot mums įprastos 
As-dur. Ši daina buvo atlikta 
dainų šventėje Lietuvoje. Jos 
teksto autorius yra Viktoras 
Šimaitis, muziką sukūrė Petras 
Butkus, aranžavo Alfonsas Ge
čas. „Kariūno” choro stiprybė 
yra tylus dainavimas. Piano ir- 
pianissimo skambėjo ypač malo
niai ir švelniai. Todėl ir publi
ka stipriai plojo, ir prašė pakar
toti. Tenka priminti, kad kon
certo pabaigoje, choro vado
vams besitariant apie pakarto
jimą, dalis klausytojų apačioje 
garsiai šaukė: Aras, aras, 
aras”. Jų maldavimo nebuvo 
išklausyta. Gal vadovai neno
rėjo jau trečią kartą kartoti. 
Tada įspraudė Stepo Graužinio 
ir Prano Lemberto gerai žino
mą dainą „Tau, sesute, puikios 
gėlės”, - pasigėrėtinai atliktą 
ES-dur tonacijoje. Įdomiai ir 
nuotaikingai buvo atlikta Juo
zapo Kairio „Sentimentalus ro
mansas”. Kitos, daugiau klau
sytojų dėmesio sulaukusios, 
dainos buvo: Viktoro Kupre
vičiaus „Pajūriais, pamariais”, 
vokiška „Kapri žvejai”, „Geleži
nio vilko maršas” ir Ant kiek
vieno kalnelio”.

Vienetas parodė didelį draus
mingumą įstojimų ir užbaigimų 

čiame universitete, baigė ma
gistru dailiojo meno srityje, o 
keramikos ir skulptūros srityje 
magistro laipsnį gavo Washing- 
ton Pullman valstybiniame uni
versitete.

Savo tėvų įtakoje ir tos kul
tūros aplinkoje gyvendamas, 
VisGirda mėgsta parodyti griež
tas formas, kad jo darbas yra 
kartu žmogaus ir medžiagos 
kombinacija. Jis pasisako, kad, 
eidamas senyn, vis labiau pri
simena savo jaunystę ir vis to
liau žvelgia atgal į praeitį. Pa
sak jo, tai noras suprasti, ko 
jis nežinojo tuo laiku, būdamas 
jaunas. Jam yra nuostabu su
vokti praeities dalykus subren
dusio žmogaus akimis.

Galbūt tai pirmas toks lietu
vio aprašymas amerikiečių spau
doje. 

tikslume, dainavo teisingai in
tonuodamas. Dainų pynėje, di
rigentui nuėjus į šoną ir kartu 
su choristais dainuojant, buvo 
išlaikytas darnus ritmingumas. 
Keliose dainose buvo atliktas 
žavingas diminuendo, palaips
niui einant nuo stipraus forte į 
labai tylų piano. Tokios plo
nybės klausytojams teikia pa
sigėrėjimą.

Dienraštis Draugas šiemet 
mini savo 95 metų jubiliejų. 
Kokia graži simbolika: koncerte 
dainavimas truko 68 minutes, 
plojimai - 12 minučių, Lietuvos 
kariuomenės vado generolo ma
joro Jono Kronkaičio sveikini
mo skaitymas, dirigento įvadai 
prieš dainas ir šio renginio va
dovės Marijos Reinienės padė
kos žodžiai truko 20 minučių. 
Iš viso 95 minutės.

Baleto srities premiją pelnė Eglė Špokaitė už Imperatorę balete 
T. Čemiševo (Elta) nuotr.„Rusiškasis Hamletas”.

Speciali Kultūros ministerijos premija už geriausią lietuviškos 
dramaturgijos pastatymą įteikta rež. Vytautui V. Landsbergiui. 
Dešinėje — kultūros ministrė Roma Žakaitienė.

Tomo Čemiševo (Elta) nuotr.

Įteikti „Auksiniai scenos 
kryžiai”

Tarptautinės teatro dienos 
proga Vilniaus rotušėje kovo 27 
d. vakarą apdovanoti geriausi 
praėjusio sezono profesionalaus 
teatro menininkai.

Laureatams pirmą kartą buvo 
įteikti Auksinio scenos kry
žiaus” apdovanojimai, kuriuos 
iš sidabro, emalio ir aukso su
kūrė Rūta Ničajienė, bei prieš
kario Valstybės teatro garbės 
nario ženklelio kopijos. Retro 
stiliaus apdovanojimų vakarą 
vedė kultūros ministrė Roma 
Žakaitienė ir aktorius Arūnas 
Sakalauskas.

Padėkos premija ir Auksinis 
scenos kryžius” už viso gyveni
mo nuopelnus įteiktas scenos 
veteranei, baleto kritikei Alio- 
dijai Ruzgaitei. Laureatę publi
ka sveikino ovacijomis stovė
dama.

Dramos teatro režisieriaus 
kategorijoje apdovanojimą pel
nė režisierius Oskaras Koršu
novas už spektaklius „Įstabioji 
ir graudžioji Romeo ir Džul- 
jetos istorija” O. Koršunovo 
teatre ir „Šaltas vaikas” Klai
pėdos dramos teatre. Garbingą 
apdovanojimą priėmė režisie
riaus brolis Ervinas Koršuno
vas, atstovavęs visai O. Kor
šunovo teatro trupei, gastro
liuojančiai Prancūzijoje ir Ve
nezueloje.

Geriausios dramos aktorės 
apdovanojimas įteiktas klaipė
dietei aktorei Eglei Barauskai
tei, sukūrusiai Lenos vaidmenį
O. Koršunovo spektaklyje „Šal
tas vaikas” Klaipėdos dramos 
teatre.

Geriausio aktoriaus kategori
joje pripažintas aktorius Liubo
miras Laucevičius už Šailoko 
vaidmenį Jono Vaitkaus spek
taklyje „Venecijos pirklys” Kau
no valstybiniame akademinia
me dramos teatre.

Antraplanio vaidmens atlikė

jos laurus nuskynė klaipėdietė 
aktorė Nelė Savičenko, suvaidi
nusi Zilkę spektaklyje „Šaltas 
vaikas”. Jos partneriui šiame 
spektaklyje Igoriui Rėklaičiui 
premija įteikta už geriausią an- 
traplanį Vernerio vaidmenį.

Ovacijomis pasitiktas lėlių 
teatro arba teatro vaikams sri
tyje nominacijos laureatas Ri
mas Driežis, apdovanotas už 
spektaklį „Trys brangenybės” 
Vilniaus teatre „Lėlė”.

Operos srities premiją pelnė 
režisierius Gintaras Varnas už
G. Verdi operos „Rigoletas” pas
tatymą Lietuvos nacionali
niame operos ir baleto teatre.

Už geriausią vaidmenį ope
retės scenoje įvertintas barito
nas Laimonas Pautienius, dai
nuojantis grafą Danilą Franco 
Lehar operetėje „Linksmoji 
našlė” Lietuvos nacionaliniame 
operos ir baleto teatre.

Baleto ir šokio srityje labiau
siai įsimintinu vaidmeniu pri
pažinta Eglės Špokaitės Impe
ratorė balete „Rusiškasis Ham
letas” Lietuvos nacionaliniame 
operos ir baleto teatre.

Debiuto (jaunimo menininko) 
nominacijoje premiją atsiėmė 
Cezario Graužinio vadovauja
ma jaunų aktorių „cezario gru
pė” už spektaklį Arabiška nak
tis” (Teatro ir kino edukacijos ir 
informacijos centras).

Geriausiu teatro kompozito
riumi pripažintas Skirmantas 
Sasnauskas už muziką Vyčio 
Jankausko šokio trupės šokio 
spektakliui „Nuskendęs slėnis”.

1 Pamąstymai iš provincijos
Atkelta iš 1 psl.

O juk turėjome K. Donelaitį, 
kuris mokė gyvenimo meno: jei 
būsi kaip Dočys, tau bus taip ir 
taip. Vyskupas A. Baranauskas 
rašė apie gamtos dieviškumą, 
teigdamas, kad tik gamtoje gali 
apvalyti savo sielą, sąžinę. Mai
ronis mokė patriotizmo, tikros 
tėvynės meilės. Tai poezija, ku
ri buvo gaunama tarsi iš aukš
čiau - gal Apreiškimo būdu? 
Peržvelgus dabartinę poeziją, 
D. Kajokas man atrodo arčiau
siai to lygmens. Nijolė Miliaus
kaitė buvo bene ženkliausias 
skaidrios, dieviškos, konstatuo
jamosios poezijos angelas.

- Jau kalbėjome, kad lietu
viu mene vyrauja destrukty
vioji kryptis. Ar jums nea
trodo, kad, atsisakant ro
mantinės, poetinės krypties 
(dabar palikime nuošaly 
„gulbių romantizmą”) blo
kuotume pozityvaus meno 
plėtotę?
- Niekada nėra vienareikš

mio atsakymo. Galėčiau pasa
kyti tik tiek: menas turi būti 
pozityvus. Turi būti „+". Tai 
galima pasiekti 2 būdais: ro
dant, aprašant tai, kas gražu, 
garbinga, padoru. Ir antras ke
lias - rodant „-” bet tuo pačiu 
turint intenciją paneigti tai, 
kas negatyvu. Parodant šio ne
gatyvumo priežastis, pasekmes...

Tačiau Lietuvoje jau tenden
cingas tampa mėgavimasis mi
nusu. Žiniasklaidoje tai yra 
ypač akivaizdu: užmušė tą, pa
pjovė aną. Poveikis skaityto
jams yra labai neigiamas. Ta
čiau Lietuvos kultūros istorijoje 
būta ir kitokios švietėjiškos tra
dicijos: K. Donelaitis, A. Bara
nauskas, M. Valančius, S. Dau
kantas, M. K. Čiurlionis. Ar 
esama tokios tradicijos ir da
bar? Manau, kad taip. Norėtųsi 
pacituoti New Yorke gyvenantį 
garsųjį kino režisierių Joną 
Meką (tekstai iš dokumentinio 
filmo „Jono Meko antologįja”):

„Gyvenimas eina toliau. Lė

Už geriausią scenogra
fiją apdovanota dailininkė Jū
ratė Paulėkaitė, sukūrusi sce
nografiją spektakliams „Įsta
bioji ir graudžioji Romeo ir 
Džuljetos istorija” (Oskaro Kor
šunovo teatras), „Venecijos 
pirklys” (Kauno valstybinis 
akademinis dramos teatras) ir 
„Helverio naktis” (Lietuvos na
cionalinis dramos teatras) bei 
operai „Rigoletas” (Lietuvos na
cionalinis operos ir baleto teatras) 

Geriausio choreografo pre
miją atsiėmė vilnietis choreo
grafas ir šokėjas Vytis Jankaus
kas už šokio spektaklį „Nu
skendęs slėnis”.

Įteiktos ir dvi specialios pre
mijos. Tarptautinės teatro die
nos proga Lietuvos radijas 
pirmą kartą apdovanojo geriau
sią radijo teatro spektaklį - 
režisieriaus Cezario Graužinio 
„Ilga Kalėdų šventė” pagal 
Thornton Wilder pjesę.

Speciali Kultūros ministerįjos 
premija už geriausią lietuviš
kos dramaturgijos pastatymą 
įteikta režisieriui Vytautui V. 
Landsbergiui už spektaklį Jono 
Basanavičiaus surinktų pasakų 
motyvais „Daktaras ir Manga- 
ryta” Šiaulių dramos teatre.

Stilingame apdovanojimų va
kare kiekviena nominacija buvo 
pristatoma šmaikščiu filmuotu 
siužetu. Šventinės nuotaikos 
vakarui teikė ir ant Rotušės 
salės lubų demonstruotos seno
sios teatro veikėjų fotografijos, 
erdvių apšvietimas bei muzika. 

(Elta) 

tai. Eina savaime. Nedaug te
reikia: obuolio, duonos, dešros 
ir sūrio. Po teisybei, nenusi
manau nieko apie nieką. Mes 
per daug nusimanome, per 
daug dedamės, kad mes viską 
žinom. Bet mes viską žinom. 
Bet kažkur giliai mes viską 
žinom... O šitoj plotmėj, kurioj 
mes dirbam ir norim pasaulį 
valdyti bei tvarkyti, mes ne
žinom nieko. Kažkodėl mes ne
naudojame to žinojimo, kuris, 
yra labai giliai ir yra Viskas.

Mes nenorim gyvent, dirbt, 
tvarkyt, planuot iš vidaus. Visi 
mūsų planai kyla iš to pavir
šiaus, kur mes norim tik kon- 
troliuot. O tai yra blogai. Ne
reikia norėt nieko kontroliuot. 
Palikim viską ramybėj. Tegul 
viskas vystosi savaime.

Planai, planai yra toks jau 
blogas išgalvojimas - planuot, 
viską suplanuot. Viskas, kas 
yra planuojama, dažniausiai 
pasibaigia blogai, nes tai ateina 
iš mūsų paviršutinio planavi
mo, neateina savaime iš giliai. 
Už kiekvieno plano paprastai 
būna šautuvas arba tankas, nes 
planus reikia įvykdyti nesi
priešinant. Nes mano planas yra 
geras.

Aš gyvenu be planų. Per daug 
planavimo, per daug žinojimo. 
Mes labai jau tikri, labai jau 
tikri. Bet užmirškim, pagyven
tam kokį dešimtmetį be žino
jimo, netikrybėje. Pasiduotam 
intuicijai, įsiklausytam, bandy
kim įsiklausyti, mes jau pa
miršom įsiklausyti. Jau nebe- 
mokam savęs įsiklausyti.

Per daug triukšmo aplinkui. 
Kai esi išsiblaškęs paviršiuje, 
negali nuskęst į savo vidų ir 
įsiklausyt. Tad reikia vėl iš
mokt įsiklausyt. O kaip tai pa
daryt? Nežinau. Reikia norėt. 
Kai norėsi, tai kas nors įvyks. 
Reikia išmokt kapituliuot”.

- Manau, ilgainiui mums 
patiems gal ir nepastebint, 
kapituliacijos spalvos ims 
blukti. Tikėkime gėriu ir tie
sa. Dėkoju jums už pokalbį.
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Amerikietis profesorius — 
lietuvių draugas

Prof. Randy Richards.

Šiuos 2004 metus JAV LB 
paskelbė „Lietuviškos spaudos 
atgavimo 100-čio" jubiliejiniais 
metais, kai buvo panaikintas 
spaudos draudimas. Istorikų 
teigimu, lietuviškos spaudos lo
tyniškais rašmenimis draudi
mas (1864—1904) ir šio drau
dimo panaikinimas turėjo di
džiulės įtakos tautos formavi
mosi procesui.

JAV LB Kultūros taryba ren
gia plataus masto minėjimus 
LB apylinkėse. Be tų minėjimų 
bus rengiami seminarai - pas
kaitos universitetuose. Paskai
tininkas - prof. dr. Giedrius 
Subačius. Pirmasis seminaras 
įvyks balandžio 16 d., penkta
dienį, St. Ambrose universitete, 
Davenport, Iowa, kurio globėjas 
yra lietuvių draugas prof. dr. 
Randy Richards. Ta proga už
kalbiname profesorių:

- Gerbiamas profesoriau, 
mes susitikome Lietuvos 
Respublikos generalinio kon
sulo suruoštose vaišėse Lie
tuvos nepriklausomybės die
nos proga, šiais metais vasa
rio 17 d., Čikagoje. Kaip 
atsitiko, kad Jūs buvote su 
mumis, švenčiant nepriklau
somybės dieną?
- Pagrindinė priežastis, kodėl 

aš buvau ten tą vakarą, yra ta, 
kad esu filosofijos ir adminis
tracijos studijų profesorius St. 
Ambrose universitete Daven
port, Iowa. Šiuo metu mes vys
tome verslo magistratūros pro
gramą Tarptautinio verslo mo
kykloje Vilniuje. Nedidelė gru
pė asmenų buvo pakviesta at
vykti į šio vakaro šventę arčiau 
susipažinti su Amerikos lietu
viais ir gauti paramos mūsų 
programai. Advokatas Aleksan
dras Domanskis mums pagelb
sti savo patarimais.

Tačiau dar svarbiau: aš tu
rėjau asmeniškų motyvų daly
vauti. Visų pirma aš norėjau 
pagerbti ir švęsti Lietuvos 
žmonių nepalaužiamą siekį bū
ti laisvais. O antra - aš taip pat 
norėjau papasakoti savo drau

Vytautas Aleksandras Jony
nas po sunkios ligos mirė 2004 
m. kovo 24 d. Ottavva, Kana
doje. Gimęs 1918 m. Lietuvoje. 
Prancūzų kalbos ir literatūros 
studijas praėjęs Vytauto Di
džiojo universitete Kaune, jas 
baigė Vilniaus universitete. Po
kario metais iš Vokietijos iš
vykęs į Kanadą, Montrealio uni
versitete įsigijo bibliotekininko 
diplomą. Plačiai reiškėsi lietu
vių periodikoje Kanadoje, JAV, 
Lietuvoje, recenzijomis, straip
sniais (pastaraisiais metais 
bendradarbiavo ir Draugo šeš
tadieniniame priede), yra išlei
dęs knygų.

Velionio liūdi žmona Monika 
ir sūnus Andrius su šeima. 

gams Vilniuje: Valdui, Vaivai, 
Sandy ir Daniel apie šią šventę. 
Aš žinau, kad jie džiaugiasi, 
apie tai sužinoję. Buvo labai 
smagu ir susipažinau su pui
kiais žmonėmis. Tikiu, kad 
ateinančiais metais aš vėl būsiu 
pakviestas.
- Kodėl Jūs susidomėjote 

Lietuva?
- Aš susidomėjau Lietuva 

prieš trejus metus, kai buvau 
pakviestas prof. Raimondos 
Balnienės, Tarptautinio verslo 
mokyklos direktorės, dėstyti 
verslo etiką jų verslo adminis
travimo magistratūros progra
moje. Turiu prisipažinti, tuo 
metu aš labai mažai žinojau 
apie Lietuvą, išskyrus, kad yra 
viena iš trijų Pabaltijo valsty
bių ir kad ši tauta didvyriškai 
išsilaisvino iš sovietų okupaci
jos 1990 m.

- Būddmas Lietuvoje, Jūs 
dėstėte Vilniaus universite
te. Kokie buvo Jūsų įspū
džiai apie Vilnių, Lietuvą ir 
universitetą?
- 2004 m. gegužės mėn. bus 

ketvirtas kartas iš eilės, kai aš 
būsiu vizituojantis profesorius 
Tarptautinėje verslo mokykloje. 
Dr. Craig Shoemaker, vienas 
mano kolegų Šv. Ambroziejaus 
universitete, kuris jau dėstė to
je mokykloje, man pasakė, kad 
yra ieškoma profesoriaus dės
tyti verslo etiką, ir paklausė, ar 
mane tai domintų. Aš ėmiau su
sirašinėti su dr. Balniene ir su 
tos mokyklos direktoriumi dr. 
Jonu Kunčinu. Jie sutiko mane 
priimti išbandymui vienam se
mestrui. Pasisekė: viskas atiti
ko. Mano kelionė ir dėstymas 
Vilniuje pakeitė mano gyve
nimą ir jį praturtino nenumaty
tu būdu. Jei aš paklausčiau 
Raimondo ir Jono, jie atsakytų 
tą patį.

Vilnius tapo. mano antri na
mai. Ypač Vilniaus senamies
tis, kur ąš gyvenu ir praleidžiu 
beveik visą laiką, būdamas Lie
tuvoje. Aš esu tiesiog sužavėtas 
miesto, žmonių, jų energijos, 
inteligentiškumo ir šilumos. 

Iškeliavo...

VyVclUlcls

Dabar aš gyvenu kaip ir dvi
gubą gyvenimą - čia ir ten. 
Sugrįžęs į namus, kartais labai 
pasigendu Vilniaus: savo drau
gų, Vilniaus senamiesčio. Man 
patinka vaikščioti lyg be jokio 
tikslo - tik vaikščioti ir gėrėtis 
gražiomis gatvėmis. Turiu ke
lias mano ypač pamėgtas vie
tas, kaip the Collegium, Inter
neto kavinę Pilies gatvėje, ku
rios savininkas yra mano geras 
draugas Valdas Stambrauskas, 
atsigerti arbatos ar užkan
džiauti, Gedimino skulptūra su 
geležiniu vilku Katedros aikš
tėje, kurią aš aplankau kiek
vieną dieną. Ir upė Neris, kur 
aš taip pat praleidžiu nemažai 
valandų, vaikščiodamas ar bėg
damas.

Valdas pavežiojo mane, pa
rodė kraštovaizdžius už Vil
niaus ir daug istorinių bei kul
tūrinių vietų. Mano buvusi stu
dentė Daiva Matukienė ir jos 
vyras Egidijus nuvežė mane su 
žmona į Ignalinos rajoną. Ju
lius Dabkus parodė Trakus mė
nesienoje.

Darbas Tarptautinėje verslo 
mokykloje man atnešė didelį 
pasitenkinimą ir galimybę bręs
ti. Tikiu, kad mano studentai 
pasakytų tą patį. Dr. Banienė 
ir dr. Jonas Kunčinas buvo ne 
tik puikūs žmonės, dirbant kar
tu, bet tapo ir mano draugais. 
Jie įkvėpė mane jaustis svarbiu 
jų darbo dalininku šioje mokslo 
mokykloje, kur ruošiama verslo 
ir valdžios vadovų nauja karta 
Lietuvai. Aš esu laimingas, ga
lėdamas nors maža dalimi pri
sidėti prie jų pastangų. Studen
tai šioje mokykloje entuziastin
gai su atsidavimu atsiliepė į in
telektualinį iššūkį, įvertino ma
no pastangas ir kai kurie tapo 
mano draugais.
- Jūs mielai sutikote suor

ganizuoti seminarą Šv. 
Ambroziejaus universitete 
100-to metų jubiliejaus spau
dos atgavimo proga Lietu
voje. Kokie buvo Jūsų moty
vai suteikti mums, lietu
viams, šią didelę paslaugą?
- Manau, jog iš viso to, ką pa

sakiau, yra labai aišku, kad la
bai vertinu Lietuvos žmones. 
Aš buvau giliai paveiktas jų 
visų drąsa, energija, šiluma ir 
etika. Aš gavau tiek daug, ben
draudamas Lietuvoje, tad ieš
kau būdų, kaip galėčiau atsily
ginti už visą man suteiktą lie
tuvišką nuoširdumą. Kai pa
sakėte man apie šią programą, 
aš tuoj pat mielai sutikau ją 
įgyvendinti mūsų mieste. Aš 
stengiuos padėti, kad ir kiti su
prastų lietuvių žmonių pasigė
rėtiną charakterį. Tai yra tik 
rpaža pastanga, atsilyginant už 
tai, kį aš įgavau.

Kalbėjosi Marija Remienė

Simboliškas žvilgsnis į senąjį ir naująjį Vilnių. J. Kelero nuotr.

Aušros Vartuose. Juliaus Kelero nuotrauka.

Religinė muzika iš 
Baltijos kraštų

VA, SUŽIEDĖLIS

Kovo mėnesio pradžioje buvo 
suorganizuota savaitinė progra
ma atskleisti Baltijos tautų re
liginę muziką Naples miesto vi
suomenei. Emmanuel Lutheran 
bažnyčia yra žinoma šioje apy
linkėje savo įtaka, sukuriant 
meno parodas ir muzikos kon
certus. Bažnyčios vadovas kun. 
Steven Wigdahl yra kultūrinių 
veikalų rėmėjas visada ieškan
tis naujų ir įdomių programų 
savo parapijai bei apylinkei.

Šiam tikslui Emmanuel Lu
theran neseniai rado veiklią va
dovę ir įtikino ją persikelti iš 
Atlantos į Floridą. Dr. Marian 
Dolan yra talentinga religinės 
muzikos profesionalė paskuti
niu laiku (1996-2003) dirbusi 
Candler School of Theology, 
mokydama bažnytinę muziką ir 
vesdama du religinės muzikos 
chorus Emory universitete. Ji 
skiria daug dėmesio ir laiko 
tarptautinės srities kūriniams, 
kurie nėra žinomi šiame krašte.

Marian Dolan dažnai keliau
ja po pasaulinį ieškodama ją 
dominančių religinių kūrinių. 
Jos vedami chorai yra atlikę 
giesmes ne tik angliškai, bet ir 
įvairiomis kitų kraštų kalbo
mis. Tokio žanro muzika reika
lauja daug laiko ir darbo, ne tik 
iš choro vadovės, bet ir iš choro 
dalyvių. Vienas jos redaguotų lei
dinių, išspausdintas 2003-iais 
metais, yra religinės muzikos 
rinkinys iš Baltijos kraštų pa
vadintas Let the Peoples Sing 
(World Song by Augsburg Fort- 
ress Press). Šioje knygoje yra 
dvylika bažnytinių giesmių iš 

Estijos, Latvijos ir Lietuvos su 
originaliais žodžiais ir atitinka
mu anglišku vertimu. Tris gies
mes šiame rinkinyje sukūrė 
kompozitorė Kristina Vasiliaus
kaitė.

1980-1983 metais Kristina 
Vasiliauskaitė buvo Lietuvos 
televizijos ir radijo muzikos lai
dų redaktorė. Nuo 1983 metų 
mokytojauja ir dirba koncert
meistere M. K. Čiurlionio meno 
mokykloje, o nuo 1993 metų 
dėsto kompoziciją, vadovauja 
fortepijono klasei bei dirba kon
certmeistere Vilniaus „Ąžuoliu
ko” muzikos mokykloje. Marian 
Dolan buvo anksčiau pasikvie
tusi Kristiną Vasiliauskaitę da
lyvauti koncerte, ruoštame 
Emory universitete, o pereitais 
metais vėl jos susitiko Vilniuje

Naples programos vadovai ir dalyviai Vilniuje 2003 m. liepos mėn. Iš kairės: Rita Čyvaitė-Kliorienė, 
Saulius Sužiedėlis, Vytautas Kliorys, Kristina Vasiliauskaitė, Marian Dolan. VS (Joint Press Release 
- Lithuania)

Apie naująjį Vilnių
Šiandien Vilnius keičiasi, 

kaip turbūt niekada. Gal poka
ry, kai Antrojo pasaulinio karo 
išdaužąs vienaip ar kitaip rei
kėjo atstatyti, miesto pokyčiai 
buvo tokie pat reikšmingi, kaip 
dabar. Tačiau tuomet, karštli
giškai naikinant karo pėdsakus 
ir prikišamai rodant sovietinės 
okupacijos triumfą, miestas 
buvo atstatomas skubiai, chao
tiškai, ciniškai, nebuvo paiso
ma Vilniaus Senamiesčio pano
ramų, kiemų, gatvių savitumo, 
valdžios žmonėms nerūpėjo 
miesto infrastruktūra, charak
teris, jo tvarkymo ir priežiūros 
būdai. Žinoma, dabar situaci
ja yra iš esmės pasikeitusi, 
tačiau net ir paveldo architek
tai negali sutarti, kaip išspręsti 
miesto plėtros problemas, ne
pažeidžiant jo paveldo savitu
mo. O mieste, vis tebelaukian
čiame Senamiesčio apsaugos 
įstatymo, vyksta daug esminių 
pasikeitimų. Štai ne taip seniai 
Vilniuje vartus atvėrė 262 vietų 
požeminė automobilių stovėji
mo aikštelė po Gedimino pros
pektu, taipgi atidaryta pertvar
kyta Gedimino prospekto atkar
pa nuo Katedros iki Savival
dybės aikščių - pusiau pėsčiųjų 
zona, o nuo 5 valandos po pie
tų iki 3 valandos ryto čia 
uždraustas automobilių judėji
mas. Šioje Gedimino prospekto 
atkarpoje negalima statyti auto
mobilių. Tik kažin, ar toji pože
minė aikštelė bent kiek iš
sprendė taip norimus, suvaldyti 
srautus į Senai&iestį. Tačiau, 
ką besakytum, tai neabejotinai 
žingsnis pirmyn.

Betgi Vilnius, ypač jeigu se
nokai jame buvojote, sulaukė ir 
daugiau esminių permainų. Iš
kilo, daug dėmesio susilaukusi, 
naujoji 15,060 kv. m Vilniaus 
miesto savivaldybės pastatų 
grupė, kurią sudaro 20 aukštų, 
76.85 m pagrindinis pastatas ir 
dar du 5 bei 3 aukštų pastatai, 
dirba apie 1,000 darbuotojų. Šis 
naujasis Vilniaus savivaldybės 
centras pastatytas ant polinių 
pamatų, pagrindinio 20 aukštų 
pastato griaučiai - monolitiniai 
gelžbetoniniai, o 3 ir 5 aukštų 
pastatų - surenkamas gelžbe
toninis. Ką tik, kovo mėnesį, 
atvėrė duris ir „Verslo centras 
Europa”, pastarasis - beje, tai 
aukščiausias pastatas Baltijos 
šalyse - turi 33 aukštus, dau
giau kaip 1,500 vietų bei yra 

per Lietuvos Dainų šventę, kur 
iškilo mintis surengti muzikos 
ir istorijos programą Floridoje.

Vienas šios programos tikslų 
buvo supažindinti visuomenę 
su Baltijos kraštų krikščiony
bės pagrindais, kuriais remiasi 
religinio žanro muzika. Šešta- 

iškilęs 129 metrus į aukštį. Ne
trukus Vilnius jau turės ir savo 
dangoraižių kvartalą dešinia
jame Neries upės krante, kur 
aplink naująją savivaldybę teik
sis kiti aukšti pastatai. Šie sta
tiniai vyraus miesto panora
moje, tad bus matomi iš bet 
kurios miesto vietos. Dažnam, 
apie tai susimąstančiam vil
niečiui ar miesto svečiui kyla 
klausimas: ar po keliolikos me
tų neužgoš jie visko aplinkui? 
O gal priešingai - galėsime sa
kyti, kad modernusis Vilnius 
naująja urbanistika - ne tik 
dangoraižiais - jau drįsta lygin
tis su Stockholmu, Helsinkiu, 
Oslu, gal net Amsterdamu, kur 
puikiai suderinta senoji ir nau
joji architektūra. Nors įprastai 
dangoraižius stato industri
niuose miestuose, tokiuose kaip 
Fankfurtas, New York, o gilią 
istoriją turinčiuose jų iš viso 
nesurasite (pvz., Miunchene ar 
Veronoj). Daugelio mačiusiųjų 
manymu, Italijoj pats negra
žiausias miestas yra Milanas, 
turintis daugiausia dangorai
žių. Net ir Paryžiuje visi dan- 
goraižiniai pieštukai, panašūs į 
vilnietiškąjį stiklinį „Hannerio 
pieštuką”, sukišti į La Defense 
rajoną. Patogu, ekonomiška, iš
saugota senoji savita miesto 
šerdis.

įdomu, ar Lietuvoje gyvenan
tys lietuviai; ir visai nebūtinai 
vilniečiai, gerai jaučiasi, tar
kim, 22 dangoraižio (jei, 
žinomas, trisdešimties. .metrų 
statinys jau yra dangoraižis) 
aukšte? Abejotina. Kaip ir 
Šiaurės Europos kraštuose (o 
visgi, prisipažinkime, esame 
šiauriečiai), gyvenimui istoriš
kai priimtini neaukšti, patogūs 
gyventi namai, jei įmanoma, 
kuo arčiau esantys greta ža
liųjų zonų. Lietuvoje daugia
aukščiai statiniai turbūt tėra 
reikalingi tik verslo porei
kiams, firmoms ar biurams, ten 
kur telkiasi konsultacinis ar 
prekybinis verslas, kur patogu 
spręsti įvairaus verslo klausi
mus... Tokie galėtų būti Vil
niuje keli prospektai, kuriuos 
eiliniam vartotojui būtų lengva 
pasiekti bet kokiu transportu, 
ir visai nebūtinai tramvajumi 
kurio taip trokšta miesto meras 
Artūras Zuokas. O gyventi vil
niečiui visgi norėtųsi ten, kur 
esama žolės, medžių, ramių 
gatvelių, galbūt vaizdo į upę.

dienio programoje (kovo 13 d.) 
dr. Saulius Sužiedėlis savo pas
kaitoje iškėlė Baltijos tautų 
vaidmenį Europos Vakarų krikš
čionybės pasienyje.

Saulius Sužiedėlis yra profe
sorius Millersville universitete

Nukelta į 4 psl.
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" Leidiniai

Rašytinis mons. 
Klemenso Gutausko

portretas

Aldona Vasiliauskienė. Mon
sinjoras Klemensas Gutauskas. 
Monografija. Pasaulio lietuvių 
kultūros, mokslo ir švietimo 
centras. Kaunas, 2004. Minkš
tais viršeliais, 482 psl. Sutar
tinė kaina.

Tai trečioji dr. Aldonos Vasi
liauskienės knyga, kurią man 
tenka aptarti. Žinant, kas yra 
knygos autorė, jau galima dary
ti apibendrinimus, knygos dar 
neatvertus. Galima numaty
ti, kad knyga bus įdomi, 
kruopščiai paruošta, apsčiai do
kumentuota. Galima galvoti, kad 
knyga kuo nors rišis su katali
kiškuoju intelektualiniu sąjū
džiu Lietuvoje.

Knygos galiniame viršelyje 
suglaustai aptarta pačios au
torės mokslinė veikla. Gimusi 
1945 metais, 1990 m. apgynė is
torijos disertaciją. Nuo 1975 m. 
dirba Vilniaus universitete. 
Šiuo metu yra Religijos studįjų 
ir tyrimo centro vyr. mokslo 
darbuotoja. Katalikiško intelek
tualinio sąjūdžio tematika pa
rašė per 50 mokslinių straips
nių Lietuvos bei užsienio moks
lo leidiniuose, daugiau kaip 500 
straipsnių periodikoje, išleido 
13 knygų, organizuoja konferen
cijas, skaito pranešimus. Lietu
vių katalikų mokslo akademi
jos istorijos mokslų sekcijos pir
mininkė, Lietuvos istorįjos sa
vaitraščio Voruta redakcinės 
kolegijos narė, Lietuvių-ukrai
niečių istorikų sąjungos prezi
dentė.

2000 m. laimėjo JAV Lietuvos 
balso antrąją premįją „Lietuvos 
nepriklausomybės dešimtme
čiui” skelbtame konkurse, 2000 
m. - „Lietuvės moters, pasižy
mėjusios krikščioniškų idealų 
tarnyboje” Korp! Giedra (JAV) 
premija. Apdovanota Popie
žiaus lankymosi Ukrainoje at
minimo medaliu (2001 m.). Tai 
tikrai neeiliniai pasiekimai 
mokslinės kūrybos ir produktin- 
gumo srityje.

Knyga pradedama mons. Kle
menso Gutausko dviposmiu ei
lėraštuku. Tik knygą perskai
čius, buvo aišku, kad čia yra pa
ties autoriaus dviposmis paliki
mas, tarsi testamentas jį paži
nojusiems:

Neklyskit, žmonės,
Nei turtų, nei aukso 

nemylėkit!
Yra žiedų, gražių, Šventų - 
Doros keliu juos telydėkit.

Neklyskit žmonės -
Nei turtų, nei aukso 

nemylėkit!
Yra dar žemėje Širdžių,
Kurias su meile paminėkit!
Šalia eilėraščio išspausdintas 

šventojo Tėvo palaiminimas 

kun. Klemenso Gutausko 50 
metų kunigystės sukakties pro
ga 1991 metais.

Po to spausdinamas Pane
vėžio vyskupo emerito Juozo 
Preikšo žodis. Žodyje tikėtasi 
kokių asmeniškų prisiminimų 
ar gilesnio įvertinimo, o ne šios 
monografįjos turinio aptarimo. 
Tiesa, žodžio pabaigoje labai su
glaustai, tiesiog šykščiai, teigia
ma, kad monsinjoras buvo vie
nas šviesiausių, iš Aukštaitįjos 
kilusių, žiburių, švietęs Panevė
žio vyskupijos kunigams ir ti
kintiesiems per 60 savo kuni
gystės metų.

Šešiolikos puslapių įvade, 
pačiame pirmąjame sakinyje, 
autorė pasisako, kad populia
riausią Kupiškio rąjono žmogų 
(1994 m.), Kupiškio krašto gar
bės pilietį (2001 m.) monsinjorą 
Klemensą Gutauską pažinojo 
beveik 10 metų. Nėra klausimo, 
kad ta asmeniška pažintis pra
turtino ir knygą. Paskutinį kar
tą autorė jį aplankė 2002 m. lie
pos 7 d., prieš išvykdama moks
linei stažuotei į Romą. Tik grį
žus iš Romos sužinojo, kd mon
sinjoras jau palaidotas.

„Netekome kuklaus, tačiau 
savo veiklos svarba neeilinio, 
dvasininko, kuris visose parapi
jose, o ypač Kupiškio (čia jis 
darbavosi nuo 1946 m. iki mir
ties), paliko ryškų pėdsaką su 
juo bendravusiu bei jį pažino
jusių žmonių‘širdyse...(Jis) buvo 
vienas iš gausaus būrio Lietu
vos dvasininkų, tvirtai stovė
jusių savo pozicijoje tuo sunkiu 
sovietmečiu, o jo meilė Dievui, 
tolerancija jį supantiems buvo 
tvirta dvasinė atrama visiems, 
kuriems teko į jį kreiptis” (16- 
17 psl.).

Įvade knygos autorė skaityto
jui atskleidžia naudotus šalti
nius. Jų būta tikrai daug. Nau
dotasi jau išspausdinta medžia
ga, bažnytiniais archyvais, Lie
tuvos Ypatinguoju archyvu. Au
torei buvo prieinami ir asmeni
niai archyvai, paties monsinjoro 
užrašyti pamokslai, jo poezija, 
jam rašyti laiškai bei kiti doku
mentai. Svarbūs buvo autorei 
atsiųsti arba jos pačios užrašy
ti su monsinjoru bendravusių 
žmonių atsiminimai. Dėmesio 
susilaukė ir Kupiškio rajono sa
vivaldybės viešoje bibliotekoje 
sukaupta medžiaga.

Šią mokslinę studiją sudaro 
šeši skyriai, ir memoriam - vie
toj išvadų, priedai, santrauka 
anglų kalba, literatūros bei šal
tinių sąrašas ir asmenvardžių 
rodyklė. Įvade autorė suglaus
tai ir sistematiškai aptaria pa
čios studijos skyrius. To aptari
mo ištraukomis čia ir pasinau
dosime.

Pirmajame skyriuje supažin
dinama su Klemenso Gutausko 
vaikyste, mokslu mokyklose ir 
Kauno kunigų seminarijoje. Pa
teikiama tų mokyklų istorija.

Antrąj ame rašoma apie kuni
go darbą Dusėtų, Panevėžio, 
Pasvalio, Kamąjų, Salų ir Pa
biržės bažnyčiose, kur jis atliko 
vikaro pareigas. Pateikiama 
trumpa tų bažnyčių istorija.

Trečias skyrius skirtas kun. 
K. Gutausko, jau tapusio klebo
nu bei dekanu, veiklai Pakruojo 
bei Linkuvos bažnyčiose ir Pa
nevėžio katedroje atspindėti. 
Akcentuojama poeto ir kunigo 
Mykolo Šleižio-Dagilėlio įtaka 
jaunam kunigui, saugumo pa
reigūnų „dėmesys” klebonui bei 
nevaisingos pastangos jį užver
buoti.

Ketvirtas skyrius yra pats 
didžiausias. Jis skirtas Kupiš
kiui, kuriame gyveno 38 m. Pa
teikiama KGB dokumentuose 
užfiksuota kun. K. Gutausko 
veikla, nesėkmingi saugumo 
darbuotojų planai ir pastangos 
užverbuoti Kupiškio dekanato 
kunigus. Akcentuojamas deka
no pavyzdys ir jo asmenybės po
veikis, skatinęs kunigus likti iš
tikimais Dievo vynuogyno dar
buotojais.

Penktame skyriuje parodoma, 
koks monsinjoras išliko kursų 
draugų, bičiulių dvasininkų bei 
kitų jį pažinojusių žmonių at
mintyje. Kalbama apie jo arti
mųjų kančias Sibire, kurias 
lengvino nuolatinė monsinjoro 
moralinė bei materialinė para
ma. Parodoma, kokio įvertinimo 
monsinjoras susilaukė iš bažny
tinės bei pasaulietinės valdžios.

Šeštajame skyriuje rašoma 
apie monsinjoro paskutines gy
venimo dienas, jo mirtį ir laido
tuves.

Išvadoje kalbama apie mon
sinjoro asmenybės, išaugusios 
iš parapijinio į tautinį lygmenį, 
iškėlimo aktualumą. „Monsin
joro asmenybės bruožai: tole
rancija, pagarba kitam, dėme
singumas, nuolankumas, jau
trumas, dosnumas, sklido iš 
Kristaus nusakyto gyvenimo 
Drasmės - tikėjimo, vilties ir

Miškas ir mes

Kovo viduryje Generalinėje 
miškų urėdijoje miškininkams, 
žurnalistams ir visuomenei pri
statyta šių metų Aplinkos mi
nisterijos Viktoro Bergo premi
jos laureato miškininko Riman
to Grikevičiaus knyga Miškas ir 
mes 2004, kurią išleido viešoji 
įstaiga „Žaliosios girios”. Tai 
leidinys, kurio seniai reikėjo.

Ne atsitiktinai jis pasirodė, 
metams skubant į pabaigą, 
prieš šv. Kalėdas. Leidinio for
ma — tarsi kalendorinė, pažy
mint! visas 2004-ųjų gamtos 
šventes ir dienas, miško ir žmo
gaus santykį, siejant su me
džiais, kuriuos šviesios atmin
ties profesorė Eugenija Šimkū
naitė padalijo kiekvienam mė
nesiui. Knygos autorius tuos 
medžius atveda į kiekvieno 
skaitytojo sielą, su jo geneologi- 
ja, keliais į mūsų kraštą, lietu
vių tautos papročiais ir tradici
jomis, didžiųjų pasaulio žmonių 
mintimis, mūsų poetų, rašytojų 
eilėmis ir proza apie mūsų ža
liąjį draugą — mišką, kuriame 
daug nežinomo ir nepažįstamo, 
subtilų miško gyvenimą, jo tei
kiamą neįkainojamą naudą, 

meilės. Taigi, ne atsitiktinai ir 
jo antkapinį paminklą puošia 
įrašas iš Šventojo Rašto, kurio 
žodžius monsinjoras taip mėg
davo kartoti: ‘Mylimieji, my
lėkite vieni kitus, nes meilė yra 
iš Dievo’.” (psl. 359).

Priedai papildo, praplečia, 
iliustruoja skyriuose pateiktą 
medžiagą. Jie suskirstyti į tris 
grupes: rankraštinis palikimas, 
atsiminimai bei monsinjoro at
minimui skirti pamokslai. Kny
goje taip pat yra porą tuzinų 
nuotraukų. Jų galėjo būti ir 
daugiau. Dauguma jų nedatuo
tos.

Kaip knygos metrikoje pa
žymėta, monografija parodo ap
linką, kurioje mons. K. Gutaus
kas augo ir mokėsi. Parodoma 
retos tolerancijos žmogaus po
veikis jį supusiai, juo pasitikė
jusiai bendruomenei. Pateikia
mi amžininkų ir liudininkų at
siminimai, archyvinė medžiaga, 
įvairūs dokumentiniai duome
nys, liudijantys, kad tokių dva
sininkų, kaip mons. K. Gutaus
kas dėka, Bažnyčia Lietuvoje 
išliko stipri, nepaisant komu
nistinės ideologijos pastangų ją 
pažeminti ir sunaikinti.

Padėka autorei už monogra
fiją, grąžinusią mons. K. Gu
tauską mūsų tarpan.

Romualdas Kriaučiūnas

žmogaus ir miško santykį. Ta
čiau tai nėra vienmetis kalen
dorius. Tai — didžiosios gamtos 
dalelės — miško — pažinimo, 
gamtos tvarkos pažinimo knyga 
plačiajai visuomenei, mokslei
viams, studentams. Ir nors R. 
Grikevičius leidinio pratarmėje 
teigia, kad Miškas ir mes 2004 
suteiks tik nedidelę dalį bend
ros informacijos apie miško gy
venimo subtilybes, ir išsamiau 
miško gyvenimą pasižada pa
analizuoti 2005, 2006-aisiais 
metais ir vėlesnių metų tokio 
pobūdžio leidiniuose, daugybę 
nežinomų dalykų čia aptiks 
kiekvienas skaitytojas. Riman
tas jautriai ir subtiliai prisi
liečia prie miegančio ir atbun
dančio miško gyvenimo, jo 
pavasario ir vasaros, rudens 
pilnatvės. Kantriai ir nepri- 
kišamai jis aiškina, kaip elgtis 
su kiekvienu Didžiosios gamtos 
kūriniu kas jis bebūtų — darbš
tuolė skruzdėlytė, pakalnutė, 
šermukšnis ar Lietuvos girių 
galiūnas — ąžuolas.

Autorius jau anksčiau yra 
prisipažinęs, kad jam mielesni 
ne moksliški Didžiosios gamtos

Kariuomenei skirta knyga
Vasario 11 d. Kauno isto

rinėje 1919-1940 m. laikotarpio 
Lietuvos Respublikos Preziden
tūroje surengtas VDU dr. Jono 
Vaičenonio knygos Lietuvos ka
riuomenė valstybės politinio gy
venimo verpetuose (1927-1940) 
pristatymas. Apie naująją kny
gą susirinkusiesiems kalbėjo 
jos recenzentai doc. Pranas Ja- 
nauskas ir dr. Kąstytis Anta
naitis, už įdomų darbą autoriui 
dėkojo, leidėjams atstovaujanti 
knygos redaktorė Margarita 
Dautartienė.

Dr. Jonas Vaičenonis savo 
knygoje analizuoja Lietuvos ka
riuomenės ir karininkijos įtaką 
svarbiausiems valstybės poli
tiniams įvykiams nuo 1926 m. 
gruodžio 17 d. perversmo iki 
nepriklausomybės netekimo. Mo
nografijoje pristatoma minėto 
laikotarpio kariuomenės struk
tūra, išskiriamos atskiros kari
nės viešojo visuomenės gyveni
mo kontrolės struktūros, ka
riuomenė vertinama, kaip vie
nas svarbiausių autoritarinio 
prezidento Antano Smetonos 
režimo ramsčių. Knyga pareng
ta, remiantis gausia archyvine 
medžiaga, joje pateikiama daug 
statistinės informacijos, kuri 
leidžia skaitytojui pačiam ver
tinti atskirus analizuojamo Lie
tuvos istorįjos laikotarpio as
pektus, paneigti ar patvirtinti 
kai kurias Lietuvos istoriografi
joje įsigalėjusias nuostatas. Vie
nas knygos recenzentų, doc. 
Pranas Janauskas, pasidžiau
gė, kad jos autorius, kaip ir 
dera brandžiam istorikui, bbvo 
darbe vengia daryti griežtas iš
vadas, skubotus apibendrini
mus, kurie galėtų tapti pagrin
du įvairioms spekuliacįjoms.

Dr. Kąstytis Antanaitis, pra
tardamas kolegos mintims, 
knygą apibūdino, kaip išskir
tinį leidinį. Pasak jo, tai ne
tradicinė karybai skirta knyga 
— joje aptariau ne tik istoriniai, 
bet ir analizuojančio laikotar
pio socialiniai, politiniai klausi
mai, karininkįja vertinama, 
kaip socialinė grupė, neapsiri
bojant tik atskirų asmenybių 

apibrėžimai, o dviejų iškilių 
žmonių pasakyti žodžiai apie 
gamtą. Vaižgantas ją apibūdino 
taip: „Gamta — Pasaulio Kū
rėjo šventykla”, J. V. Goethe 
sakė: „Gamtai Ji ne dvasios kita 
būtis, ji pati — viso dvasinio 
prado pramotė. Ne, ji ne Dievo 
kūrinys, ji pati moka kurti die
viška. Ji pati yra dievybė, ji ne
turi sau lygių. Ir nėra nieko nei 
virš jos, nei už jos. Ji virš visko, 
visur ir viskas”. Du skirtingi, o 
kartu ir panašūs gamtos api
būdinimai. „Kiekvienam žmo
gui skirtas tam tikras laikas 
pabūti toje šventykloje, dievy
bėje. Bet kodėl žmonių mintyse 
tiek daug griaunamosios jėgos, 
neapykantos vienas kitam”, — 
klausia Rimantas.

Man regis, kad šiuo savo lei
diniu — gamtos tvarkos pažini
mo vadovėliu, jis kaip tik ir 
nori mokyti žmones gerumo. Ar 
ne todėl leidinyje tiek daug 
šviesių ir prasmingų Justino 
Marcinkevičiaus, Prano Raš- 
čiaus, Mykolo Karčiausko, Jono 
Šiožinio, Henriko Radausko, 
Janinos Strimaitienės ir dauge
lio kitų poetų eilių, lyriškų ir 
subtilių rašytojo Romo Sadaus
ko kūrinių.

Pratarmėje teigiama, kad, 
prasidėjus naųjąjam šimtme
čiui ir tūkstantmečiui, vis daž
niau atsigręžiama į mišką. Miš
kas, pasak autoriaus, gyvas 
grožio įsikūnįjimas gamtoje, 
džiaugsmo, įkvėpimo, šviesių 
jausmų šaltinis. Rimantas įro
do, kad meilę miškui lietuvis 
paveldėjo iš žilos senovės, kai 
viešpatavo gamtos kultas. Miš
kas buvo ir lietuvio ramintojas 

biografįjų aprašymu. Dr. Kąs
tytis Antanaitis teigė, kad tokio 
pobūdžio darbų vis dar yra la
bai nedaug - sovietmečiu išleis
tose knygose nepriklausomos 
Lietuvos kariuomenė buvo api
būdinama neigiamai dėl ideolo
ginių priežasčių, o išeivijoje pa
rašyti darbai dažnai apsiriboda
vo vien memuaristika. Tuo tar
pu dr. Jono Vaičenonio knyga 
pasižymi moksline analize, ku
rios tikrai vertas kariuomenės 
vaidmuo knygoje aptariamu lai
kotarpiu - trečiajame praėjusio 
amžiaus dešimtmetyje kariuo
menė šalies politiniame ir kas
dieniniame paprastų piliečių 
gyvenime buvo svarbesnė negu 
bet kuriuo kitu Lietuvos istori
jos tarpsniu.

Naujoji knyga yra išskirtinė 
ir dar vienu požiūriu - apgynęs 
daktaro disertacįją, Jonas Vai
čenonis jos pagrindu iš karto 
parengė knygą, o tai, pasak lei
dinio recenzentų, yra retas 
reiškinys, galintis tapti sektinu 
pavyzdžiui. Pats autorius, nors ir 
pripažindamas, kad atliktame 
darbe yra ką tobulinti, džiau
gėsi jo rezultatais, dėkojo re
cenzentams, leidėjams ir vi
siems, kurie jam padėjo, ren
giant medžiagą knygai. Dr. Jo
nas Vaičenonis tikisi, kad kny
ga taps provokacįja, skatinan
čia jo kolegas diskutuoti, rašyti 
ir spausdinti savo darbus. Nors 
naujosios knygos autorius jau 
paskelbė nemažai straipsnių ir 
yra žinomas istorikas ne tik 
Lietuvoje, bet ir Lenkijoje, 
tačiau, jo tvirtinimu, daug 
medžiagos, surinktos per pas
taruosius ketverius darbo me
tus, liko nepanaudota, todėl 
ateityje jis žada parengti dar 
vieną leidinį apie prieškario 
Lietuvos kariuomenę.1'Tai, kad 
diskusija dr. Jono Vaičenonio 
siūloma tema yra aktuali ir dar 
negreit baigsis, patvirtino kny
gos sukeltas susidomėjimas - 
viena gražiausių Kauno salių 
buvo pilnutėlė žmonių, atėjusių 
į svarbaus Lietuvos istoriografi
jai leidinio pristatymą.

Tomas Pabedinskas

ir guodėjas, o gal geresniu lai
ku vilties žadintojas. Laikui bė
gant, žmogaus ir miško santy
kiai keitėsi, tačiau miškas ir 
žmogus liko neatskiriami. Lei
dinyje rasime ir profesorės Pra
nės Dundulienės „Miškelių (al
kų) kultą ir miškų dievus”, ir 
Vytauto Alanto (Čikaga) „Lietu
vio gamtojautą”, ir Julijos Že
maitės, Juozo Tumo Vaižganto 
pastebėjimus apie mišką, ir 
daugybę lietuvio pasididžiavi
mo savo gimtuoju kraštu, mei
lės jam įrodymų.

Leidinio autorius išsako savo 
požiūrį ir į šiandienos ūkinin
kavimo miškuose problemas, 
pateikia ateities prognozių, 
duoda patarimų privačių miškų 
savininkams, pamoko, kuo ap
želdinti sodybas ir kt.

O kad informacįja apie „žalią
jį draugą” nepabostų, remdama
sis literatūros ir žiniasklaidos 
šaltiniais, Rimantas pateikia 
informacijos ir mūsų kasdienio 
gyvenimo temomis. Sužinosite, 
kaip sulėtinti senėjimą, būti 
laimingam ir dar daug įdomių 
dalykų.

Knyga Miškas ir mes 2004 — 
tai tarsi miško fotoalbumas, ku
riame per 140 fotonuotraukų. 
Sakyčiau, puiki dovana skaity
tojui.

Rimanto Grikevičiaus knygą 
išleidusios viešosios įstaigos 
„Žaliosios girios” direktorė žur
nalistė Irena Šalkauskienė, 
apie septynetą metų dirbusi 
miškų žinyboje atstove ryšiams 
su visuomene, autorių asme
niškai pažįsta daugiau nei 25 
metus. Gilūs, išjausti Rimanto

MUZIKA IŠ BALTIJOS 
KRAŠTŲ

Atkelta iš 3 psl.
(Pennsylvania), kur dėsto Rytų 
Europos ir Rusijos istorįją. Jis 
yra daug keliavęs ir dirbęs 
šiuose kraštuose, rinkdamas is
torinius duomenis nuo vidur
amžių iki dabartinių laikų. Ne
mažai laiko kiekvienais metais 
praleidžia ir Lietuvoje.

Savo paskaitoje Saulius Su
žiedėlis vaizdingai parodė klau
sytojams krikščionybės išsivys- 
timą Baltijos kraštuose nuo 
Kryžiuočių ordino atvykimo iki 
dabarties, taip pat pabrėžda
mas krikščionių tikybos per
mainas reformacijos metu. Va
karų krikščionybės vaidmuo 
buvo ypač reikšmingas mokslo, 
kultūros ir politikos sluoksniuo
se, kurie žengė skirtingu keliu 
nuo stačiatikių (Rytų Bažnyčios 
krikščionių). Vakarų įtaka su
kūrė dabartinius valstybinius 
pagrindus ne tik Estijoje, Latvi
joje ir Lietuvoje, bet ir kitose 
Europos tautose.

Savaitės programa baigėsi 
sekmadienį (kovo 14 d.) gies
mių koncertu, pavadintu „Mu
zika iš prislėgtos bažnyčios”, 
kurį atliko Emmanuel Luthe- 
ran choras, vadovaujamas Ma- 
rian Dolan. Koncerto progra
moje buvo rinkinys religinių 
giesmių iš Estijos, Latvijos ir 
Lenkijos, bet pagrindą sudarė 
nauji Kristinos Vasiliauskaitės 
kūriniai, išversti į anglų kalbą. 
Ypač gerai skambėjo Bernardo 
Brazdžionio žodžiams pritaiky
tos giesmės „Tikiu” ir „Iš Tavo 
rankos, Dieve”. Kristiną Vasi
liauskaitę klausytojams pris
tatė, visiems lietuviams gerai 
žinoma, choro meno vadovė ir 
dirigentė Rita Čyvaitė-Klio- 
rienė, kuri taip pat žymiai pri
sidėjo prie Šios programos įvyk
dymo. Kun. Vytas Memėnas, 
atostogaujantis šiuo metu Flori
doje, užsklendė koncertą savo 
asmeniškais prisiminimais apie 
Bažnyčios persekiojimą sovietų 
okupacįjos metu. Tokia pries
pauda yra sunkiai suprantama 
šioje šalyje kur religinė laisvė 
niekada nebuvo varžoma.

rašiniai Valstiečių laikraštyje, 
kuriame Irena Šalkauskienė su 
kolega Mykolu Sakavičiumi 
nuo 1997-ųjų vasario pradėjo 
leisti priedą „Giria žalioji”, kaip 
ji pati sako, buvo tarsi balza
mas sielai. Šių metų birželį 
įregistravusi viešąją įstaigą, 
Irena puolė ieškoti bendra
minčių bendraautorių.

„Buvo tokia graži rudens die
na, kai, važiuodama į Ukmer
gės miškų urėdiją rinkti me
džiagos leidiniams, visą kelią 
mintijau, kaip gerai būtų iš
leisti knygą apie mišką Lietu
vos žmogui suprantama širdies 
kalba. Sekantį ankstyvą rytą 
tarsi mintis būtų skaitęs, pas
kambino Rimas”, — pasakoja 
Irena, kaip Viktoro Bergo pre
mijos laureatas tapo jos knygos 
autoriumi.

Per pusę metų Irenos vado
vaujamos „Žaliosios girios” iš
leido 8 leidinius apie Lietuvos 
miškų urėdijas, miškus ir miš
kininkus, tačiau pastaroji —jai 
brangiausia.

Aldona Kvėdarienė
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