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ŽODIS

Žodis lapuose, želmeny, širdy, 
lakštingalos giesmėj, 
motulės poteriuose, 
tėvo laikrody.
Žodis dainoj, raudoj, švilpesy, 
drobės raštuose,
granito brėžiniuose, 
paveikslo dažuos.

Žodis ekstazėj, agonijoj, tyloj, — 
delfino šuolyje,
žuvėdros klyksme, 
balandžio pervertoj širdy.

Žodis erdvėj, gelmėj, beribėj, — 
lėktuvo sparnuose, 
telefono vieloj,
radijo bangoj...
Žodis išklydęs, paklydęs, suklupęs 
ėdžiose, 
kryžiuje,
žemėn sugrįžęs —
Žodis.

SLĖPINYS

Slepiam save žodyje, 
o jis — versmė, 
sukaupta įtampoj, 
ieškanti vagos.

Vienišas žodis, 
netelpa upės krantuos, 
o vandenyno bijo 

ir ledo.

Gyvenimo detalių 
simbolį 
sunku lukštenti.

Stasys Yla

POKALBIS SU ŽODŽIU

Savo įsčiose slėpei 
mano sielą.
Savo sparnais nešei 
mano širdies pulsą.
Savo garsu vėrei 
neramią dvasią.

Kokion buitin sugrįši 
išlukštentas?
Kokion išrengtas iš lūpų 
stingstančių ?

Ar pakilsi į erdves?
Ar prabilsi nauju virpesiu?

KITO NETURIU

Nesu patenkintas 
tavim, žodi, 
o gal savim? — 
trūksta spalvos, 
skambesio, 
drąsos, ugnies... 
Išplaktas lūpose, 
suspaustas eilutėse, 
kitaip prabilti 
norėjęs, 
kitap suprastas... 
O tačiau kito, 
kaip tu, 
taip ištikimo, 
taip artimo, neturiu.

Tylos liturgija, 2003 m.

Spaudos atgavimo šimtmetis

Jų dėka Lietuva iki šiol gyva

MILDA ZINEYlClŪIĖ

2004 m. gegužės 7 d. sukako 
šimtas metų nuo spaudos lietu
viškais rašmenimis draudimo 
panaikinimo. Spaudos atgavi
mas labai reikšmingas mūsų 
tautos istorijos faktas, reiškęs 
carinės Rusijos kelių dešimt
mečių politikos pralaimėjimą ir 
paliudijęs mūsų tautos valią 
ginti savo prigimtines teises.

Nė vienos pasaulio tautos 
žodyne nėra žodžio knygnešys. 
Gražus žodis lietuvių žodyne 
atsirado dėl tragiškų aplinky
bių - Lietuvoje nuo 1864 iki 
1904 metų buvo uždrausta lie
tuviška spauda. Spaudos drau
dimas keturis dešimtmečius 
stabdė lietuvių kultūros raidą, 
kita vertus, nelegalioms, Mažo
joje Lietuvoje leidžiamoms kny
goms ir laikraščiams, juose 
spausdinamiems tekstams ne
galiojo Rusijos imperijos įsta
tymai, o rašantiems nereikėjo 
baimintis cenzoriaus. Visa tai 
atsiliepė Lietuvos kultūros rai
dai.

TURINYS

Lietuviškos spaudos 
lotyniškais rašmenimis 
atgavimo 100 metų 
sukaktis.

Karališkieji Jogailos 
antspaudai. „Sugrįžimų” 
festivalis. Laiškai iš 
Vilniaus.

Lietuvių fortepįjono 
pradininkai Jungtinėse 
Vaistuose.

Leidiniai.

Paradoksas, bet spaudos 
draudimo laikai sutampa su lie
tuvių tautiniu atgimimu. Nepa
lankiausiomis sąlygomis lietu
vių visuomenė sugebėjo pasi
priešinti rusifikacijai, atsiribojo 
nuo lenkų kultūros įtakos, stip
rėjo tautinis susipratimas - 
brendo modernioji lietuvių tau
ta, išsaugojusi savo protėvių 
vertybes.

Spaudos lietuviškais rašme
nimis atgavimas, ši ypatingos 
reikšmės lietuvių pergalė, yra 
atpildas už kelių tūkstančių 
Lietuvos žmonių - knygnešių, 
daraktorių, nelegalios spaudos 
organizatorių,* dirbusių Lietu
vos atgimimui, - atkaklumą ir 
pasiaukojimą. Daugybė knyne- 
šių ir daraktorių vienaip ar ki
taip nukentėjo dėl lietuviško 
rašto ir žodžio, šimtų šimtai at
sidūrė Sibire, kaip ir 1863 metų 
sukilėliai.

J. Zikaro ir P. Rimšos 
skulptūros „Knygnešys”, „Sėjė
jas” ir „Lietuvos mokykla” puo
šia Kaune esantį Vytauto 
Didžiojo karo muziejaus sodelį. 
Čia pat ir Knygnešių sienelė, 
kurioje puikuojasi žymiausių 
knygnešių pavardės.

Išlikti lietuviškam žodžiui 
padėjo tautos vieningumas, di
delis patriotizmas ir pasiaukoji
mas. Tamsiais lietuviško žodžio 
draudimo metais ryškiomis 
spalvomis nušvito J. Basanavi
čiaus redaguojama Aušra, kel
tis į kovą su tautos priespauda 
visus pabudino garsiai užgau- 
dęs V. Kudirkos Varpas.

Kaune, buvusioje valstybės 
sostinėje, spaudos atgavimo 
100-meCiui paminėti, skiria
mas ypatingas dėmesys: rengia
mos mokslinės konferencįjos, 
iškilmingi knygų pristatymo 
vakarai, parodos, konkursai, 
koncertai.

V. Kudirkos viešojoje bibliote
koje įvyko jau dešimtoji Knygos 
šventė. Joje apdovanoti tradici
nio Geriausio bibliofilinio leidi
nio konkurso laureatai. Šiemet 
jais tapo Virgilįjus Poviliūnas, 
parengęs trįjų numizmatikos 
parodų katalogus, Juozas Kun
drotas, išleidęs romaną Sakmė 
apie knygnešį, ir Eugenijus Iva- 
nauskas, parašęs knygą Lietu
vos monetų kalbos istorija. 
Knygos šventėje pranešimą 
apie Kauną spaudos draudimo 
laikotarpiu (1864-1904) per
skaitė Kauno apskrities viešo
sios bibliotekos direktorius Al
vydas Samėnas, apie Motiejų 
Valančių - nelegaliosios lietu
viškos spaudos organizatorių 
papasakojo Maironio lietuvių 
literatūros muziejaus Seniau
sios literatūros skyriaus vedėja 
Audronė Gedutienė. Seimo na
rys Arvydas Vidžiūnas savo 
pranešime analizavo lietuvių 
kalbos būklę šiandien ir rytoj. 
Lietuvos žurnalistų draugija 
surengė konferencįją lietuviš
kos spaudos atgavimo šimt
mečio proga, kurioje nagrinėjo 
valstybės įvaizdį lietuviškoje 
spaudoje.

Vytauto Didžiojo universiteto 
Žurnalistikos katedros bei VDU 
bibliotekos surengtame šventi
niame minėjime „Valstybė, kal
ba, spauda” žvelgia ne tik į lie
tuviškos spaudos praeitį, da
bartį, bet ir ateitį. Doc. Antano 
Kulakausko pranešime nustaty
ta, kad mums ir Europos Są
jungoje bus reikalingos Aušros 
suformuotos idėjos. Minėjime 
taip pat pristatytas tęstinio lei
dinio Darbai ir dienos redakto
riaus profesoriaus Leono Gu
daičio specialiai šiai progai pa
rengtas tomas Spauda ir laisvė.

Nacionaliniame M. K. Čiur-

ALGIMANTAS ZOLUBAS

Žmogaus atmintis ribota; 
žodžiais išsakytos, iš lūpų į 
lūpas perduodamos mintys pa
simiršta, ilgainiui gali keisti 
prasmę, todėl jau pirmykštis 
žmogus piešiniu ar kitokiu 
ženklu siekė žodį, mintį įam
žinti akmenyje, uoloje, molinė
je lentelėje, vėliau - papiruse. 
Taip siekta bendrauti ne tik su 
esama, bet ir busimosiomis, 
praėjus šimtams ir tūkstan
čiams metų, kartomis. Senieji 
piešiniai bei ženklai tobulėjo, 
garsams išreikšti radosi raidės, 
raštas.

Raštas tapo nauja žmonių 
bendravimo priemone, pačios 
kalbos tobulinimo pagalbinin
ku, jos sergėtoju. Kada ir ko
kiais ženklais buvo įamžintas 
pirmasis lietuviškas žodis, te
bėra istorijos gelmių bei ar
cheologijos slėpinys, tačiau lie
tuviško rašto draudimas, per jį 
visaverčio bendravimo riboji
mas, tautiškumo naikinimas į 
lietuvių tautos atmintį įsirėžė 
labai giliai. Ir netikėtas reiški
nys: Lietuva Rusiją mokė skai
tyti ir rašyti, o Rusija „atsidė
kodama” Lietuvai uždraudė lie
tuviškus rašmenis. Motiejaus 
Smotrickio Slavų gramatika, 
pagal kurią buvo rašomos ru
siškos gramatikos, buvo išleista 
Lietuvoje (Vievyje). Šią grama
tiką rusų mokslininkas ir poe
tas Michailas Lomonosovas pa
vadino vartais į visus mokslus. 
Pirmoji spaustuvė Vilniuje iš
leido 1522 m. rusų kalba Ma
žąją kelionių knygelę ir Apaš
talą - 1525 m., o pirmąją rusiš
ką knygą Ivanas Fiodorovas 
Maskvoje išspausdino 1564 m., 
tik po keturių dešimtmečių.

Mažoji Lietuva - visos lietu
vių tautos kultūros ir gyvasties 
šaltinis, lietuviškos knygos 
gimtinė, spaudos draudimo me
tais - knygnešių aruodas. Čia 
1547 m. išleista pirmoji lietu
viška knyga Martyno Mažvydo 
Katekizmas, kuriame buvo ir 
elementorius - pirmoji gramati
ka, kuris lietuvius pamokė lie
tuviškai melstis, giedoti, čia 
1714 m. išleistas pirmasis pa
saulietiškas kūrinys Kristijono 
Donelaičio Metai.

Nuslopinus 1863 metų suki
limą prieš rusiškąją okupacįją, 
okupantas 1864 m. ėmėsi bru
taliausios priemonės - uždrau- 

lionio dailės muziejuje atidary
ta unikali paroda „Iš lietuviškų 
minčių ir žodžių”, kurioje, pasi
telkus menines išraiškos prie
mones, atskleidžiamas lietuviš
kų raidžių grožis. Garsus Pran- 
cūzijoje, bet mažai žinomas Lie
tuvoje, lietuvių menininkas 
Pranas Gailius parodoje ekspo
nuoja autorines knygas. Jos su
kurtos naudojantis Oskaro 
Milašiaus ir Kazio Bradūno 
poetiniais tekstais. Parodoje 
taip pat galima pamatyti mu
ziejaus fonduose turimą 1591 
metais išleistą Jono Bretkūno 
„Postilę”, kūri yra tarsi lietu
viško knygos meno pradžia
mokslis, lietuviško šrifto pra
džios simbolis.

Ir tai ne vieninteliai rengi
niai, skirti lietuviškos spaudos 
atgavimo 100-čiui paminėti. 
Spaudos lietuviškais rašmeni
mis atgavimas - neeilinis mūsų 
istorįjos įvykis, vertas plačiai 
paminėti visoje šalyje.

Gegužės 5 d. Aukštuose Paneriuose prie Jagomastų kapo Įvyko Spaudos atgavimo 100-mečio paminėjimas, 
kur} organizavo Panerių seniūnija ir Trakų Vokės Kultūros namai. Minėjimo dalyviai susirinko prie vieno 
iškiliausių Mažosios Lietuvos spaudos leidėjų, Enzio Jagomasto šeimos, nacių sušaudytos 1944 metais, kapo, 
(žangos maldų sukalbėjo ir žodj tarė Liuteronų bažnyčios vysk. Mindaugas Sabutis; apie knygnešius 
eilėraščius paskaitė Aloyzas Sušinskas, istorikas ir publicistas, Lietuvos laisvės kovos sąjungos leidinio Varpas 
red. Algimantas Zolubas pasakė kalbą, taip pat kalbėjo Mažosios Lietuvos reikalų tarybos pirm. Vytautas šilas, 
Lietuvninkų bendrijos narys Vytautas Gocentas, koncertavo Trakų Vokės ir Panerių mokyklų moksleiviai bei 
Trakų Vokės Kultūros namų kaimo kapela. Jono česnavičiaus nuotrauka

dė lietuvišką rašybą, primetė 
savus rašmenis - kirilicą. Prieš 
tokią priemonę kilo, pasaulyje 
lygaus neturintis, pasipriešini
mas, kuris pagimdė taip pat pa
saulyje nepatirtą reiškinį - 
knygnešystę. Įvairūs leidiniai 
lietuvių kalba buvo spausdina
mi už carinės imperijos ribų, 
labiausiai Mažojoje Lietuvoje ir 
Amerikoje, slapčia gabenami 
per sieną, taip pat slapčia plati
nami Didžiojoje Lietuvoje. Ra
dosi ir slaptosios lietuviško 

Lietuva Rusiją mokė skaityti ir rašyti, 
o Rusija, „atsidėkodama” Lietuvai, 

uždraudė lietuviškus rašmenis

rašto mokyklos. Susitelkimas 
kovai prieš carinę okupaciją iš 
būvio virto veiksmu - lietu
viška talka bendram reikalui. 
Mažoji Lietuva tapo knygnešių 
aruodu, knygiai - Martynas 
Jankus, Enzys Jagomastas, O. 
Mauderodė, J. Šenkė bei kiti 
šviesuoliai - spausdino lietu
viškas knygas, laikraščius, 
knygnešiai Jurgis Bielinis, Pet
ras Kriaučiūnas, broliai Na- 
teckai, Mikalojus Katkus ir 
daugybė kitų gabeno per sieną, 
juos platino, o lietuvės motinos

Lietuviškos periodikos pradininkas
Šių metų gegužės 7-ąją suka

ko 100 metų, kai lietuviai, tau
tinio sąjūdžio dėka, atgavo 
spaudos teisę skelbti ir skleisti 
informacįją lotyniškais rašme
nimis. Martynas Jankus (1858— 
1946) - lietuviškos periodinės 
spaudos pradininkas, aktyviai 
dalyvavęs pirmųjų lietuviškų 
laikraščių leidyboje. Savo 
spaustuvėje Bitėnuose 1889- 
1912 metais jis išspausdino 
daugiau kaip 360 pavadinimų 
knygas, leido 25 periodinius 
spaudinius. Spaudos draudimo 
metais M. Jankaus spaustuvės 
buvo visų knygnešių kelio į 
Didžiąją Lietuvą pradžia, o pats 
spaustuvininkas vadinamas Ma
žosios Lietuvos patriarchu. M. 
Jankus mirė Vokietijoje, o 1993 
m. urna su jo pelenais perlaido
ta Bitėnų kapinaitėse.

(Elta) 

prie ratelio ar daraktoriai 
slapčiomis mokė jaunimą skai
tyti ir rašyti. Išaušo Basana
vičiaus Aušra, suskambo Kudir
kos Varpas. Aušra pasirodė 
1883 m., 1887 m. - Šviesa, 1889 
- Varpas, 1890 - Ūkininkas. 
Didžiojoje Lietuvoje šviesuoliai 
vyskupas Motiejus Valančius, 
Petras Vileišis, Juozas Tumas 
Vaižgantas bei daugelis kitų le
galiais būdais spaudė carinę 
valdžią panaikinti niekaip ne
pateisinamą skriaudą. Tautos 

sutelktos pastangos per knyg
nešių tremtis ir katorgas pa
siekė, kad 1904 m. gegužyje lie
tuviška spauda buvo atgauta.

Deja, po lietuviškos spaudos 
atgavimo, nei keturių dešimt
mečių ja nepasinaudojus, per 
bolševikų, nacių ir vėl bolše
vikų okupacijas Lietuvą užgulė 
kitoks, laisvo žodžio ir minties, 
penkis dešimtmečius trukęs, 
draudimas. Skaitydavome lietu
viškais rašmenimis parašytus 
žodžius, sakinius, tačiau tai ne
buvo lietuviškos mintys, tikra 

Senovinė rankinė laikraščių ir knygų spausdinimo mašina Martyno Jan
kaus spaustuvėje-muziejuje Bitėnuose.

Tomo Černiševo (Elta) nuotrauka.

bendravimo priemonė, o netie
sos kalba, nutautinimo, lietu
vybės ir dorovės žlugdymo prie
monė. Vėl prisireikė ir radosi 
nauji tikros spaudos leidėjai 
(savilaida), knygnešiai bei pla
tintojai, radosi vertėjai iš netie
sos į tiesos kalbą. Tik bausmės 
už tai buvo itin žiaurios, dau
geliui tiesos žodis buvo pa
ženklintas gyvybės netektimi, 
kalėjimais, tremtimi. Ir tiesos 
žodžio draudimas per penkis 
dešimtmečius Lietuvai padarė 
nepalyginamai didesnę žalą, 
nei tie cariniai keturi dešimt
mečiai, kurie nebuvo nukreipti 
į dorovės žlugdymą, priverstinę 
klaidatikystę.

Minėdami spaudos atgavimo 
šimtųjų metinių sukaktį prie 
tragiško likimo iškilaus lietuvi
ninko Enzio Jagomasto šeimos 
kapo, nusilenkime visiems tau
riems šviesuoliams, kurie puo
selėjo lietuvių kalbą, laisvą 
mintį ir žodj, dėkokime, kad 
Aušros patekėjimu, Varpo 
skambėjimu lig šiolei gyva Lie
tuva. Išėjusiems į Amžinybę 
melskime: Amžinoji Šviesa 
jiems tešviečia.

Žodis, pasakytas prie Enzio Jago
masto kapo spaudos atgavimo 
šimtmečio proga.
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Karališkieji Jogailos antspaudai — I dalis
VIOLETA RUTKAUSKIENĖ

Senųjų lietuviškų antspaudų 
tyrinėjimas gali padėti atsakyti 
ne į vieną Lietuvos viduramžių 
istorijos klausimą, paaiškinti 
ne tik apie valdovų titulus, her
bus, simbolius, jų atsiradimą 
bei reikšmę Lietuvos valstybėje, 
bet ir daug papasakoti apie to 
laikmečio tradicijas, papročius, 
apsirengimą, raštą ir daugelį 
kitų įdomių dalykų, galinčių 
praturtinti gilios mūsų senovės 
paveldo pažinimą. Antspaudų 
tyrinėjimas yra viena istorijos 
mokslo pagalbinių šakų į lietu
vių kalbą įėjusi vokišku termi- 
nu-sfragistika. Anglakalbėje 
literatūroje tas įdomus mokslas 
vadinamas - sigillopgraphy, 
nuo lotyniško žodžio sigillum 
antspaudas.

Senųjų lietuviškų antspaudų 
iki mūsų dienų išliko labai ne
daug: dėl karų, suiručių, oku
pacijų, didžioji dalis senųjų 
mūsų valdovų antspaudų yra 
dingusi, gal net specialiai su
naikinta, nemažai jų išvežta iš 
Lietuvos ir saugoma kitose 
valstybėse. Tik kelios dešimtys, 
o gal net ir vienetai pateko į 
atskirus Lietuvos muziejus, 
bibliotekas, archyvus ar kitas 
mokslo įstaigas. Gal dėl to jie 
taip mažai tyrinėti, nedaug 
pažįstami ir žinomi, nors ir yra 
labai svarbūs Lietuvos vidur
amžių istorijos tyrinėjimui.

Pernai, karaliaus Mindaugo 
750-jų karūnavimo metinių 
proga, pirmą kartą mūsų istori
joje, Lietuvos žmonės galėjo

Karaliaus Jogailos naujojo tipo 1J88 m. antspaudas, kuriame, šalia 
lenkų simbolio — erelio, pradėta vaizduoti Lietuvos insignija „Vytis’’.

pamatyti savo valstybės įkū
rėjo, karaliaus Mindaugo raštą 
su vieninteliu išlikusiu jo kara
liškuoju antspaudu. Dokumen
tas su antspaudu buvo specia
liai atgabentas iš Berlyno Prū
sijos valstybės kultūrinio pali
kimo archyvų į jubiliejaus pro
ga surengtąją parodą Vilniuje.

Prieš kurį laiką mūsų istori
kams pavyko atkurti ir Gedimi
no antspaudą, kuriame jis pa
vaizduotas, kaip karalius: sė
dintis soste, rankose laikantis 
karališkus simbolius - skeptrą 
ir valdžios rutulį su kryžium. 
Atskiri mūsų istorijos ty
rinėtojai žino ir daugiau senųjų 
Lietuvos valdovų antspaudų, 
kurie gali patvirtinti, jog mūsų 
valdovai titulavosi karaliais.

Bene geriausias tam pavyz
dys yra Jogailos antspaudai, 
kuriuose paliktieji įrašai mums 
byloja, kad jis save titulavo lie
tuvių ir Lietuvos karaliumi. 
Viename tokių antspaudų ran
dame įrašą: [* Jagal * dey * 
gratia * r ex * m * lettouj *] - 
lietuviškai išvertus - „Jogaila - 

Dievo malone Didysis lietuvių 
karalius.”

Iš mūsų istorijos žinome, kad 
Jogaila tuojau po Kęstučio mir
ties ėmė vadintis ir tituluotis 
didžiuoju lietuvių karaliumi. 
Tai patvirtina ir šis, ką tik pa
minėtasis, antspaudas. Atski
ruose istorijos vadovėliuose tas 
antspaudas pristatomas, kaip 
Jogailos antspaudas ant 1413 
m. Horodlės sutarties akto, ki
tose vietose mūsų istorikai jį 
vadina tik lietuviškuoju Jogai
los antspaudu, dar kitur tik Jo
gailos antspaudu. Tame gotiško 
stiliaus apvalaus Jogailos ant
spaudo centre - pavaizduotas 
raitelis - „Vytis” veržliai joja į 
dešinę (heraldiškai - į kairę), 
raitelio neaukštai pakeltoje ir 
per alkūnę sulenktoje rankoje, 
kardas. Raitelis dar be skydo ir 
be dvigubojo kryžiaus, kurio at
siradimas yra siejamas su Jo
gailos krikštu ir vedybomis su 
lenkų karaliene Jadvyga, o taip 
pat laikomas išskiriamuoju jo 
dinastijos heraldiniu simboliu 
mūsų istorijoje. Raitelio galvos 
šalmas smailus, iš priekio žiū
rint, trikampio, pavidalo. Ant
spaudo visuma aplink raitelį 
užpildyta mažomis žvaigždelė
mis, kurios suteikia antspaudui 
puošnumo ir paryškina realis
tiškai atvaizduoto raitelio didy
bę ir karališkąją laikyseną. Rai
telis su žirgu apjuostas puošniu 
ornamentu, už kurio raštu lo
tynų kalba išdėstytas užrašas: 
[* Jagal * dey * gratia * r ex * 
m * lettow *]. Tokio tipo ant
spaudus, kuriuose vaizduoja
mas raitelis joja į dešinę (he- 
rald. - kairę) ir neturi skydo su 
dvigubuoju kryžiumi, Jogaila 
naudojo Lietuvoje iki išvykimo 
į Lenkiją. Sfragistikos tyrinė
tojai žino ir daugiau panašaus 
tipo Jogailos antspaudų. Antai 
M. Dobužinskis savo studijoje 
Vytis (Kaunas, 1933. p. 6. Nr. 
3.) mini dar senesnį lietuviško 
tipo Jogailos 1379-jų m. ant

spaudą, kuris pagal piešinį yra 
šiek tiek panašus į čia ką tik 
detaliau aprašytąjį.

Nors ką tik aptartasis Jogai
los lietuviškas antspaudas jau 
nuo seno žinomas mūsų istori
kams ir buvo spausdintas be
veik visuose svarbiausiuose is
torijos vadovėliuose, tačiau 
keista, kad niekas rimčiau iki 
šiol taip ir nepasidomėjo ant

Kodėl tą dokumentą, liudijantį apie 
lietuvių bajorų apdovanojimą lenkų 
herbais, patvirtino lietuvių karalius 
lietuviškuoju, o ne Lenkijos karaliaus 
lenkiškuoju savo valstybės antspaudu?

spaude paliktuoju įrašu. O, ta
sai įrašas, kaip matote, mums 
yra gana svarbus, nes jis lei
džia žvilgtelėti į senovės lietu
vių istoriją kiek kitaip nei bu
vome pratinti lig šiol ją pažinti.

Istorikė V. Daugirdaitė- 
Sruogienė Lietuvos istorijoje 
(1956. JAV, p. 254.) nurodo, 
kad būtent toks Jogailos ant
spaudas yra pritvirtintas prie 
1413 m. Horodlės sutarties 
akto. Pagal tą sutartį, kaip tvir
tina daugelis istorijos va
dovėlių, net 47-nios lietuvių 
bąjorų giminės buvo apdovano
tos kilmingais lenkų herbais, o 
pati Lietuva amžiams surišta 
unija su Lenkija. Pernai 2003 
m. spalio 2 d. suėjo 590 metų, 
kai buvo pasirašyta Horodlės 
sutartis, kurios tikrumą ir pa
tvirtina šis lietuviškasis kara
liaus Jogailos antspaudas. Ta
čiau čia pat, kiek pagalvojus, 
savaime iškyla ir klausimas, o 
kodėl tą dokumentą, liudijantį 
apie lietuvių bajorų apdovano
jimą lenkų herbais, patvirtino 
lietuvių karalius savo lietu
viškuoju, o ne Lenkijos karalius 
lenkiškuoju savo valstybės ant
spaudu? Atsakymas ir paaiški
nimas, ko gero, turėtų būti 

toksai: Jogaila, dėdamas savo 
lietuvišką karališką antspaudą 
ant šios sutarties, tuo išreiškė 
Lietuvos karaliaus sutikimą ir 
leidimą atskiriems lietuvių ba
jorams priimti ir naudoti kitos 
valstybės bajorų, heraldiką bei 
herbus. Tačiau plačiau nesigi
linant į visokius sutarties ne
aiškumus ir dviprasmybes, pa
siremiant atskirų lietuviškos 

sfragistikos žinovų nuomone, 
galime pastebėti, kad Jogaila ir 
tapęs Lenkijos karaliumi, dar 
ilgą laiką tebenaudojo lietu
viško tipo karališkuosius ant
spaudus, kurių buvimas ant 
įvairių dokumentų tik parodo, 
kad jokios amžinos unijos bu 
lenkais nėra buvę, o Lietuva ir 
toliau gyvavo, kaip savaran
kiška valstybė su lietuvių kara
liumi priešakyje.

Jogailai išvykus į Lenkiją ir 
tapus naujuoju jos karaliumi, 
nuo 1388 m. buvo naudojami 
jau visai kito tipo antspaudai. 
Nuo 1388-jų, kaip teigia mūsų 
tyrinėtojai, susiformavo naujo 
tipo Lenkijos karalių herbiniai 
antspaudai, kuriuose, šalia len
kiškų simbolių pradėta vaiz
duoti ir Lietuvos insignija - Vy
tis su skyde atvaizduotu dvigu
bu kryžiumi. Tačiau jau ir ant 
naujojo 1388 m. tipo Jogailos 
(lenkiškai - Vladislovo) ant
spaudų, nesunkiai perskaity
sime tokį tekstą: - ( Wladis- 
laus: Dei: gra: rex: Poloniae: Li- 
tivanie (q?): supremus: ...ra: 
cc...]; - lietuviškai verčiant - 
Vladislovas - Dievo malone - 
Lenkįjos, Lietuvos karalius.

Panašiai karaliaus Jogailos 

titulas pristatomas ir kituose jo 
antspauduose. Didžiajame (ma
jestotiniame) 1388 m. ant
spaude pakartojamas tuo metu 
naudotas Jogailos titulas, o 
būtent - Lenkijos ir Lietuvos 
karalius. Kaip matome sujung
damas dviejų karalysčių į vieno 
karaliaus valdžią ir imdamas 
lenkų sostą, Jogaila visai neke
tino padovanoti Lietuvos Lenki
jai; jis tik pasižadėjo patsai val
dyti Lietuvą ir niekam jos 
neatiduoti, o taip pat galvojo 
jog, kartu su Lenkija, palikti 
savo vaikams. Be to, tapus Lie
tuvos - Lenkuos karaliumi, at
sirado gera galimybė, neprara
dus savo teritorijų, per Lenkiją 
eiti į krikščionišką Europą ir 
bendromis jėgomis atsilaikyti 
prieš kryžiuočių ordino kėslus. 
Vadinasi, neatsižadėdamas Lie
tuvos, jis rūpinosi ne Lenkija, 
bet savo dinastijos reikalais - 
rašo istorikas A. Šapoka Lietu
vos istorijoje. Nors daugelio lie
tuvių vaizduotėje ir pasąmonėje 
per daugelį amžių susiformavo 
neigiamas Jogailos įvaizdis, 
kaip valdovo išdaviko, pardavu
sio Lietuvą svetimiesiems, ta
čiau mūsų istorikai linkę many
ti, kad jis savo tėvynei Lietu
vai blogo nenorėjęs ir nesiekęs, 
troškęs apginti ją nuo kry
žiuočių, iškilus svarbiems klau-

Lictuviškasis karaliaus Jogailos antspaudas su užrašu: Ja ‘gal ’ dey 'gra- 
tia ' r ex ' m ‘ lettov ’
simams, visuomet tardavęsis su 
Vytautu. Gyvenime buvęs kuk
laus būdo, geros ir kilnios 
širdies. Nemėgo puotauti, valgė 
saikiai, vengė vyno. Mėgo me
ną, mokslą.
Strazbūre Šv. Petro bažnyčios 

sienoje yra išlikusi 15 a. freska, 

kurioje vaizduojamos Europos 
tautos žygyje prie Kristaus 
kryžiaus. Paskutinė figūra šioje 
procesijoje, po Lenkijos ir Or
leano!?), nors pėsčia, bet ka
rūnuota - žygiuoja Lietuva. Ta 
karūnuota figūra, rankose lai
kanti vėliavą su Lietuvos var
du, aiškiausiai parodo, kad 
mūsų tauta ir valstybė į to meto 
krikščioniškosios Europos ben
driją visgi buvo priimta kaip 
savarankiška valstybė, o ne 
kaip kokia provincija - Lenki
jos karalystėje.

Iš tikrųjų karališkieji Jogai
los antspaudai, prie kurių šia
me rašinyje tik prabėgomis sus
tojome, yra labai svarbūs mūsų 
autentiškosios istorijos liudyto
jai, prikeliantys gilios senovės 
palikimą šiuolaikiškam istori
jos modeliavimui. Tačiau Jogai
los antspaudai turėtų būti 
mums įdomūs ne vien dėl pa
liktųjų įrašų apie karališkąjį ti
tulą. Artimesnė pažintis su šio 
karaliaus antspaudais gali pa
dėti paaiškinti visą eilę ne
aiškių dalykų lietuviškoje nu
mizmatikoje, faleristikoje, he
raldikoje, mene ir kt. mokslų 
srityje, kurie iki šių dienų liko 
nepastebėti ir nežinomi lietu
vių ar lenkų istorikų tyrinė
jimuose; atskleisti tokių faktų, 
kurių iki šiol nebuvo nei vie

name Lietuvos istorijos va
dovėlyje. Todėl artimiausiu me
tu mes vėl sugrįšime ir pa- 
sižvalgysime į kitus karaliaus 
Jogailos antspaudus ir pažiūrė
sime ką gi naujo jie gali at
skleisti mūsų senosios istorijos 
tyrinėtojams.

Sestieji sugrįžimai
JADVYGA GODUNAVIČIENĖ

Kiekvieną pavasarį į Lietuvą 
sugrįžta Muzikų rėmimo fondo 
rengiama šventė, festivalis „Su
grįžimai”, kurio koncertuose 
dalyvauja kitose šalyse besimo
kantys ar ten gyvenantys lietu
viai muzikantai bei jų kolegos iš 
tų kraštų. Šiemet šventė vyksta 
jau šeštąjį kartą. Kaip papasa
kojo Lietuvos muzikų rėmimo 
fondo direktorė Liucija Stul
gienė, - iki birželio mėnesio Vil
niuje ir kitose respublikos vie
tovėse rengiama septyniolika 
koncertų, kuriuose groja, dai
nuoja muzikantai iš dvylikos 
valstybių.

Norinčių atvykti į gimtinę 
buvo žymiai daugiau, bet tam 
reikalingos sąlygos ir lėšos. O 
juk ne visi kažkur tebestudijuo- 
jantys jauni žmonės gali susi
mokėti patys ir už kelionę. Esa
me dėkingi tiems, kas globoja ir 
remia festivalį bet kokiu būdu. 
Tarp globėjų yra ir Pasaulio 

Lietuvių Bendruomenės valdy
bos pirmininkas Gabrielius 
Žemkalnis, Užsienio reikalų 
ministras Antanas Valionis, 
Tautinių mažumų ir išeivijos 
departamento generalinis di
rektorius Antanas Petrauskas.

Indrė Chmieliauskaitė.

Kultūrinių mainų, jaunųjų mu
zikų tarptautinio bendravimo, 
lietuvių muzikos plėtros svarbą 
supranta ir palaiko atskirų 
valstybių Lietuvių bendruo
menės bei privatūs išeivijos as
menys.

Pirmasis festivalio koncertas 
šiemet buvo skirtas svarbiam 
įvykiui - Lietuvos įstojimui į 
NATO ir vyko tą dieną kai 
Briuselyje, prie šios organizaci
jos būstinės iškelta mūsų vals
tybės vėliava. Neatsitiktinai tą 
vakarą koncertavo Belgijos ka
rališkojoje muzikos akademijoje 
studijuojanti jauna, gabi, jau 
pripažinta smuikininkė Kristi
na Juknevičiūtė ir japonų 
pianistas GO Kato. Tolesnių kon
certų reklamoje: smuikininkė 
Diana Galvydytė iš Didžiosios 
Britanijos, pianistė Guoda Ged
vilaitė iš Vokietijos, klavesi- 
nistė prof. Giedrė Lukšaitė- 
Mrazkova iš Čekijos, daini
ninkės Saulė Šerytė ir Giedrė 
Zeicaitė iš Austrijos, pianistė 
Eugenija Kuprytė iš Šveicarijos, 
dainininkė Vilma Pigagaitė iš 
Vokietijos. Nelengva atvykti gy-

Liora Grodnikaitė. 

venantiems tolimoje Amerikoje, 
bet šiemet dalyvauja keli, JAV 
studijuojantys, iš Lietuvos kilę 
muzikantai. Tai pastaruoju 
metu Cleveland muzikos insti
tute besimokanti, Interlochen 
akademiją su garbės diplomu 
baigusi, daug koncertuojanti 
pianistė Indrė Chmieliauskaitė, 
taip pat JAV Kansas universi
tete mokęsis, daugelyje šalių 
koncertuojantis, smuikininkas 

Aleksandr Snytkin, buvęs Lie
tuvos muzikos akademijos 
auklėtinis. Su kiekvienu lietu
viu atvyksta jiems talkinti 
šalių, kuriose gyvena mūsų tau
tiečiai, muzikantai, grojantys ir 
lietuvių muziką.

Kiekviename festivalyje, mu
zikologo Vaclovo Juodpusio dė
ka, surengiamas vakaras, skir
tas garsių išeivijos menininkų 
kūrybai. Šiemet tokiu vakaru 
bus paminėtos kompozitoriaus, 
muzikologo Vlado Jakubėno 
100-osios gimimo metinės. Per
nai vyko dainininkui Stasiui 
Barui dedikuotas koncertas, už
pernai - Stasiui Santvarai at
minti. Įspūdingas buvo neaki
vaizdinis vilniečių susitikimas 
su kompozitorės Giedros Gu
dauskienės muzika.

Iš JAV į festivalį atvyksta ne 
pirmuose „Sugrįžimuose” daly
vaujanti, daugelyje šalių garsė
janti, dainininkė Liora Grodni
kaitė, kurios koncertas numaty
tas baigiamąjį šventės vakarą 
(birželio 1) Nacionalinėje filhar
monijoje. Dainininkė mokėsi 
Lietuvos muzikos akademijoje 
pas prof. Reginą Maciūtę. Daly-

M-------------------------------------------------- 1 ........... —

iš Vilniaus 
^KcdUcs Kelero^

Apie Vilniaus sankryžų vaikus
Taip, mes gebėjome įstoti į 

NATO ir Europos Sąjungą, 
nors durys ne visuomet buvo 
plačiai ir kviečiančiai atvertos, 
mes gebėjome gan sparčiai sus
tabdyti lito infliaciją ir civili
zuotai atstatydinti susikompro
mitavusį Lietuvos prezidentą, 
mes jau mokame oriais, poli
tiškai eurokorektiškais veidais 
diplomatiškai niokoti savo poli
tinius oponentus TV ekranuose, 
tačiau kai kada esame abso
liutūs bejėgiai. Pavyzdžiui, 
tuomet, kai reikia, tiesiog iki 

vavo įvairių šalių meistriškumo 
kursuose, studijavo Oberlino 
konservatorijoje, dainavo Lon
dono, Minnesota operos teat
ruose. Į Lietuvą atvyksta ir 
koncertuoja kasmet, kur yra la
bai laukiama klausytojų. 

kraujo privalu, apginti mūsų 
vaikus. Tegu tai neskani, ne 
vien valdininkų turbūt sunkiai 
nuryjama, frazė, juk galima ir 
dera kalbėti apie nepavydėtiną 
mokytojų, gydytojų, o ypač pen
sininkų ir žemdirbių, socialinę 
dalią, galima rodyti mūsų dan
goraižius, iš kurių amžinai ra
mus Vilniaus meras ir tviskan
tys verslo imperatoriai dešinią
ja mums rodo naująją klestinčią 
Lietuvą, tačiau, kai greta, visai 
greta naujojo Vilniaus Savival
dybės dangoraižio išvysti stry- 
pinėjančius aštuonerių-devyne- 
rių metų berniukus, troškioje 
sankryžoje, šalia snūdžiai pa
truliuojant bent keliems polici
ninkams, taigi, kai išvysti tuos 
berniūkščius, kurie, užuot mie
goję, ankstyvą šeštadienio rytą

Nukelta į 4 psl.



2004 GEGUŽĖS 15 d. DRAUGO ŠEŠTADIENINIS PRIEDAS ___ ___ 3

Lietuvių fortepijono pradininkai JAV

Aisti Zalepūkaitė Motinos dienos šventėje St. Petersburg, FL, Lietuvių 
klube savo skambinimu sužavėjo klausytojus.

Elvyros Vodopalienės nuotrauka.

Fortepįjono pedagogikos 
užuomazgos JAV

♦
Pirmųjų lietuvių emigrantų 

kultūrinės reikmės buvo gana 
kuklios. Muzikos menas čia 
buvo puoselėjamas daugiausia 
savaitgaliais ar šiaip laisvomis 
nuo darbo valandėlėmis. Laikui 
bėgant, buvo atidaromi tauti
niai „saliūnai”, kur buvo galima 
lietuviškai pasišnekučiuoti, pa
silinksminti. Taip buvo plėto
jama iš gimtojo krašto atsivežta 
kultūra, papročiai, karta ir mu
zikos menas.

Gausėjant lietuvių emigran
tams Jungtinėse Amerikos 
Valstijose, jie koncentravosi di
džiuosiuose miestuose, kur su
kūrė ir tautinio meno centrus. 
Tėvynės ilgesys, tarpusavio 
bendravimo poreikis skatino 
juos telktis parapijų bažnyčio
se. Tuometinė koncertinė veik
la daugiau apsiribojo chorų ir 
vokalistų pasirodymais ar 
linksmais vodeviliais bei pa
prastomis operetėmis.

Lietuviams materialiai tvir
čiau stojantis ant kojų, atsirado 
galimybės didesnį dėmesį skirti 
savišvietai bei pasirūpinti sa
vo vaikų muzikiniu auklėjimu. 
1910 m. Miko Petrausko 
(1873-1937) iniciatyva buvo 
įkurta Čikagos Lietuvių konser
vatorija, vėliau 1915-1924 m. 
sėkmingai veikusi Bostone. Kas
met ši mokymo įstaiga sutrauk
davo daug gabaus jaunimo. Di- 
didžiausias dėmesys buvo krei
piamas chorvedžių parengimui, 
kurie vėliau ženkliai pakėlė 
išeivių chorinės kultūros lygį.

Aleksandras Kučiūnas. Julija Rajauskaitė. Andrius Kuprevičius.

Trapūs profesionalaus pianiz- 
mo daigai pradėti brandinti 
Beethoveno konservatorijoje, 
kurią Čikagoje įkūrė Antanas 
Pocius (1884-1953). Pedagogų 
kolektyvas buvo pakankamai 
mišrus, fortepijoną dėstė tiek 
lietuviai, tiek ir užsieųięčjaii 
Beethoveno konservatorijos^ 
svarbą liudįja tas faktas, jog 
šios mokyklos absolventams 
būdavo įteikiamas Illinois vals
tijos pripažintas muzikos moky
tojo atestatas, leidžiantis dirbti 
savarankiškai.

Be šių lietuviškų muzikos mo
kyklų, egzistavo daugybė pri
vačių muzikos studijų. Jų pro
fesinis lygis buvo įvairus. Stebi
na kai kurių mokyklų univer
salus pobūdis, pedagogų siekiai 
mokyti ne tik instrumentinės 
muzikos, bet ir dainavimo. Šios 
mokyklos buvo daugiau mėgė
jiško pobūdžio, teikiančios tik 
pradinį muzikinį išsilavinimą 
ir nesugebančios parengti rim
tesnių muzikų profesionalų.

Būdami pakankamai užda
rais muzikos mokymo centrais, 
šios studijos stabdė tolesnę pe
dagoginės minties plėtotę. Stigo 
naujų metodinių idėjų, plates
nių veiklos formų, integravimo
si į amerikiečių muzikos sis
temą. Tačiau šių mokyklų 
reikšmė muzikinio ugdymo rai
dai buvo neapsakomai svarbi. 
Čia formavosi profesionalios pe
dagogikos pagrindai, buvo at
skleidžiami talentingi muzikos 
atlikėjai, nukreipiami teisinga 
linkme. Jaunimui jos teikė ga
limybę lavinti muzikinius ga

bumus, plėsti akiratį, gebėjimą 
vertinti įvairius meno reiški
nius.

Antrosios emigracijos 
bangos pianistai pedagogai

1946-1949 m. dauguma lietu
vių persikėlė į JAV, nes ši šalis 
pasiūlė palankiausias emigraci
jos sąlygas. Nepaprastas entu- 
ziasmas, meno, kaip saviraiš
kos ar tiesiog žmogiškosios eg
zistencijos, svarba davė puikių 
profesinių rezultatų.

Naujai atvykę emigrantai, žy
mūs lietuvių pianistai - An
drius Kuprevičius (1921-1997), 
Vytautas Bacevičius (1905-1970), 
Birutė Smetonienė (1912-2003), 
Aleksandras Kučiūnas (1914— 
2002), Vladas Jakubėnas (1904- 
1976), Julija Rajauskaitė (1922— 
1988), Aleksas Mrozinskas (19- 
14-1969), Galina Juodakytė- 
Leonienė (g. 1909). Aldona Ke- 
palaitė (g. 1929) ir daugelis ki
tų, su didžiule meile ir dėme
singumu gilinosi į aktualias 
fortepijono pedagogikos proble
mas, sėkmingai derino koncer
tinę veiklą su pedagoginiu dar
bu.

Dauguma šių pianistų turėjo 
privačias fortepijono studijas, 
kurių populiarumą liudijo nuo
lat augantis mokinių skaičius, 
neretai siekiantis 30-40. Poka
rio metais lietuvių išeivių 
vaikų tarpe skambinimas for
tepijonu įgavo masinį pobūdį. 
Pasak žymaus dainininko Sta
sio Baro, „Pianistai mokė mūsų 
vaikus, o mes stengėmės suda
ryti palankią dirvą jų profesio
nalaus meno siekiams, rėmėme 
juos materialiai” (iš autorės po
kalbio 2000.08.07).

Kiekybiniai fortepįjono pe
dagogikos rodikliai derėjo ir su 
kokybiniais. Lietuvių pedagogų 
auklėtiniai kasmet skambinda
vo mokinių koncertuose, ryš
kesni pelnydavo laurus • pia
nistų konkursuose, kas kėlė jų 
mokytojų tarptautinį vardą. 
Antai, 1962 m. J. Rąjauskaitės 
auklėtiniai Effie ir William Lau 
laimėjo I premijas Music Edu- 
cation League konkurse ir 
skambino baigiamajame kon
certe žymioje Carnegie Recital 
Hali, New York. Gintautas Klu- 
cinikas iš Elizabeth tame kon
kurse laimėjo III premiją. Alvy
das Vasaitis (A. Kučiūno ir V. 
Jakubėno auklėtinis) buvo 1956 
m. Morris B. Sachs televizijos 
ir 1958 m. Imigrantų apsaugos 
lygos konkursų pirmųjų pre
mijų laureatu. Ne vienas V. Ba
cevičiaus auklėtinis vėliau savo 
studijas sėkmingai pratęsė gar
sioje Juilliard muzikos mokyk
loje, sėkmingai koncertavo įvai
riose New York žymiose kon
certų salėse, pelnė laurus Brid- 
geport universiteto konkursuo
se ir pan.

Sėkmingi auklėtinių pasiro
dymai, kaip ir palankūs pia
nistų meninės veiklos vertini

mai spaudoje, skatino universi
tetų vadovybę kviestis dirbti 
lietuvių pedagogus į valstybi
nes meno, tame tarpe ir aukš
tąsias muzikos mokyklas. J. Ra
jauskaitė sėkmingai dirbo Prin- 
ceton universiteto Westminster 
Choir kolegijoje, V. Bacevičius 
dėstė Muzikos meno institute 
(Long Island Institute of Musi- 
cal Art nuo 1965), New York 
konservatorijose (Conservatoire 
of Musical Art 1943-1947, 
Union City Conservatory nuo 
1952). A. Kuprevičius ir B. 
Smetonienė turiningiausius sa
vo gyvenimo metus praleido 
Cleveland muzikos mokykloje 
(Music School Settlement). Be 
to, A. Kuprevičius nuo 1971 m. 
dėstė ir Cleveland Statė Uni
versity.

Dauguma šių lietuvių emi
grantų pedagogų augo ir bren
do, veikiami pažangios rusų 
fortepijono mokyklos. Pianistai 
A. Kuprevičius, A. Kučiūnas, J. 
Rajauskaitė, B. Smetonienė, A. 
Mrozinskas, G. Juodakytė- 
Leonienė ir kt. Kauno konser- 
vatorįjoje mokėsi pas tuomet 
įžymų rusų pianistinės mokyki 
los atstovą, didelės erudicijos 
menininką, pianistą virtuozą 
Vladimirą Ružickį (1891-1952). 
Šis pedagogas kiekvienam savo 
auklėtiniui padėjo išsiugdyti 
profesionalų meno supratimą, 
gilią kūrinių stilistikos nuovo
ką, muzikos analizės įgūdžius, 

Pianistai mokė mūsų vaikus, o mes 
stengėmės sudaryti palankią dirvą jų 

profesionalaus meno siekiams, rėmėme 
tliv • i • •juos materialiai

techninį meistriškumą, išmokė 
daugybę fortepijoninio meno 
paslapčių, skatino- plataus pia
nisto repertuaro studijas. Jis 
mokė kūrinius suvokti ne tik 
emociškai, bet remiantis objek
tyviais kompozitoriaus stilisti
kos duomenimis.

Kai kurie pianistai, Lietuvoje 
žengę pirmuosius savarankiš
kus žingsnius pedagogikoje, 
juos tęsė Vakarų Europoje ir už 
vandenyno. 1940 metais A. 
Kuprevičius pradėjo savaran
kišką pedagoginę veiklą Vil
niaus muzikos mokykloje ir 
iškart pasižymėjo, kaip itin 
darbštus ir reiklus pedagogas. 
G. Juodakytė-Leonienė 1933 m. 
su pagyrimu baigusi Kauno 
konservatoriją, kurį laiką buvo 
savo mokytojo prof. V. Ružickio 
asistente. Vėliau pianistė dirbo 
savarankiškai, sėkmingai dės
tė specialųjį fortepijoną ligi pat 
1944-ųjų metų.

Nepasitenkinimas pasiektais 
rezultatais, noras tobulėti, atsi
naujinti, daugeliui pedagogų 
diktavo nuolatinį norą mokytis. 
V. Bacevičius Paryžiaus rusų 
konservatorijoje studijavo pas 
Santiago Rierą (F. Chopin mo
kė G. Mathias mokinį), Kupre
vičius JAV tobulinosi pas įžy
mius fortepijono meno specia
listus Fritz Masbach, Leonard 
Shure, B. Smetonienė Pary
žiuje mokėsi pas Robert Casa- 
desus, G. Juodakytė-Leonienė 
Londone studijavo pas Egon 
Petri, J. Rajauskaitė JAV bend
ravo su Isadore Phillip, Ed- 
ward Steuerman ir Jorge Bo- 
let, A. Kepalaitė privačiai 
mokėsi pas A. Kuprevičių.

Iš tėvynės atsivežta pažangi 
pedagoginė mintis, savaran
kiško darbo patirtis bei jau
nystėje įgyta profesinė pišnis- 
tinė mokykla, leido šiems pe
dagogams įsitvirtinti muzikos 
pasaulyje, dirbti norimą darbą 
ir pasiekti gerų rezultatų.

Svarų indėlį į lietuvių fortepi

jono raidos istoriją taip pat įne
šė jaunesnės kartos pianistai: 
Manigirdas Motekaitis (g. 
1938), Nijolė Bogutaitė-Dėdi- 
nienė (g. 1939), Darius Lapins
kas (g. 1934), Nijolė Stadalni- 
kaitė-Ulienė (g. 1935), Antanas 
Smetona (g. 1939) ir kt. Dar 
vaikystėje palikę gimtąjį kraš
tą, muzikinį išsilavinimą gavę 
privačiose fortepijono studijose 
(tame tarpe ir lietuvių peda
gogų), studijavę JAV aukšto
siose meno mokyklose, jie uoliai 
tęsė savo pirmtakų pedagoginio 
darbo tradicijas, originaliai pa
pildydami kitų pianistinių mo
kyklų idėjomis.

Lietuvių fortepijono pedagogų 
JAV įkurtos privačios mokyklos 
kartu tapo ir svarbiais tautinio 
meno centrais, sudarė savo
tišką miestų kultūrinį bran
duolį, toliau formavo pedago
ginės mokyklos veidą. Lyginant 
su ankstesnėmis analogiškomis 
studijomis, buvo matyti ženklus 
profesionalumo kilimas. Peda
gogų dėmesingumas auklėtinių 
pianistiniam pasiruošimui, tai
syklingai rankų ir kūno padė
čiai, tiksliam natų teksto per
skaitymui, techninio meistriš
kumo, instrumentinio garso 
kultūros įgūdžių ugdymui davė 
savus vaisius.

Anaiptol ne visi fortepijono 
studijų mokiniai teikė pedago
gams dvasinį pasitenkinimą. 
Neretai Amerikoje propaguoja

ma masinio pobūdžio kultūra, 
itin tolima meninio profesiona
lumo kriterijams, vertė pedago
gus dirbti itin kantriai, nuolat 
peržiūrėti savo darbo princi
pus. „Kartą teko stebėti aukš
čiausio išsilavinimo pedagogės 
Birutės Smetonienės bejėgišku
mą prieš tingų jaunuolį, kuris 
mokėsi skambinti fortepijonu 
tik verčiamas tėvų. Prieš tai pe
dagogė, dirbusi su pianistėmis 
iš Lietuvos, buvo sužavėjusi 
mus itin geru savo dalyko iš
manymu, puikiu analizuojamo 
kūrinio stilistikos, jo formos, 
harmoninio vystymo suvoki
mu”, - pasakojo pas B. Smeto
nienę svečiavusi LMA profesorė 
Veronika Vitaitė (iš autorės po
kalbio, 2001.03.04).

To nepaisant, lietuvių peda
gogai savo darbe kėlė pakanka
mai aukštus profesinius kriteri
jus. Jie vengė paviršutinišku
mo, išorinio virtuozinio blizge
sio ar nepagrįstų emocijų pro
veržio. Būdami kartu elementa
rios muzikos teorijos, harmo
nijos (šioje srityje itin stiprus 
buvo V. Jakubėnas), istorijos 
mokytojais, jie diegė kūrinių 
analizės supratimą, mokė suvokti 
ir išgirsti atliekamo opuso for
mos raidą, harmonijos, faktūros 
kaitą.

Nors dauguma pedagogų bu
vo kūrybingi, savo darbe vengė 
amatininkiškumo apraiškų, ta
čiau siekė pateikti ir konkre
čius patarimus. Iki šiol pianis
tas Petras Geniušas naudojasi 
ir savo auklėtiniams perduoda 
A. KuprevičiauB jam pasiūlytus 
kai kuriuos neįprastus aplika- 
tūrinius sprendimus, vaizdin
gus posakius, pavyzdžiui, kaip 
derinti raiškią melodinę liniją 
su turtinga harmonija: „...turi 
eiti nepakeisdamas žingsnio, 
bet privalu suspėti aplinkui pa
sižiūrėti į vitrinas, pasigrožėti 
įvairiomis gyvenimo akimirko
mis. Tai tarsi dvigubas laiko

Nijolė Bogutaitė-Dėdinienė (kairėje) su dukra Vilija. 
Indrės Tijūnėlienės nuotrauka.

matavimas, labai jautri meni
ninko reakcija į harmoninę kū
rinio kalbą”. (Iš autorės pokal
bio su P. Geniušu, 2002.01.09).

Lietuvių pedagogai savo dar
be nuolat skyrė didžiulį dėmesį 
techniniam auklėtinių tobulėji
mui. Virtuozinio meistriškumo 
ugdymo pagrindu buvo gamos, 
taip pat ir techniniai pratimai, 
dažniausiai prancūzų autoriaus 
Ch. L. Hanon (1819-1900), ku
riuos kai kurie pedagogai liep
davo transponuoti į visas gali
mas tonacijas. Ne mažiau svar
būs buvo ir įvairių autorių etiu
dai, tarp kurių vyravo C. 
Czerny, J. B. Duvemoy, A. Le- 
moine bei vokiečių autorių me
niniai virtuoziniai opusai. Jiems 
pedagogai skirdavo nemažai 
laiko, kantriai išklausydavo pa
ruoštus namų darbus, siekdavo, 
kad auklėtiniai šalia techninių 
užduočių perteiktų ir šių kūri
nių meninį vaizdą.

Pianistinę kokybę lietuvių 
pedagogų auklėtiniai pasiekda
vo per repertuarą, kuris vi
suomet buvo pakankamai pla
tus ir įvairus. Nors dauguma 
pedagogų nesistengė savęs var
žyti griežtais programiniais 
reikalavimais, tačiau siekė, jog 
jų auklėtiniai išsamiai susipa
žintų su įvairių epochų kom
pozitorių palikimu. Lietuvių 
muzikologijos archyve saugo
mos pedagogų mokinių kon
certų programėlės liudija apie 
pedagogų dėmesingumą baroko 
epochos muzikai, ypač J. S. 
Bach kūrybai. Vienos klasi
kams, romantikams, pradedant 
nesudėtingomis R. Shumann 
pjesėmis iš „Albumo jaunimui” 
ir baigiant F. Chopin fortepijo
niniais opusais, lengvesniais 
impresionistų kūrinėliais.

Visi lietuvių pedagogai gerai 
žinojo mokomąjį repertuarą, su
gebėjo įvertinti jo meninę ir 
metodinę reikšmę, tikslingumą, 
atlikėjiško sunkumo lygį.

Dauguma lietuvių pedagogų 
ignoravo lengvojo žanro kūri
nius, skeptiškai vertino paleng
vintas žinomų kūrinių trans
kripcijas fortepijonui, kurios 
vis labiau populiarėja Amerikos 
pedagogikoje. Mokiniai nori 
kuo greičiau priartėti prie di
džiojo meno šedevrų, tačiau ne
turi kantrybės mokytis nuosek
liai ir sistemingai.

Deja, lietuvių pedagoginiame 
repertuare vos vienu kitu pa
vyzdžiu buvo pateikta šiuo
laikinė muzika. Itin trūko XX 
a. fortepijoninių opusų, jų spal
vingos harmonijos, šiuolaikinių 
ritmų.

Lietuvių kompozitorių kūry
ba pedagoginiame repertuare 
taip pat sudarė tik nedidelį pro

centą. Daugiausia puikavosi M. 
K. Čiurlionio lengvesni fortepi
joniniai opusai. Tai sąlygojo ir 
objektyvios priežastys, nutrauk
ti ryšiai su tėvyne, absoliutus 
nežinojimas to, kas joje vyksta 
ir kas ten kuriama. Pasak A. 
Kučiūno, „Lietuvių pedagogai 
tikrai stokojo nacionalinio for
tepijoninio repertuaro ir ypač 
lengvesnių pjesių” (iš autorės 
pokalbio, 2000.08.15).

Šias lietuviškojo repertuaro 
spragas ėmėsi užpildyti patys 
pedagogai. Ilgus metus bran
dintą pedagoginę patirtį N. Bo
gutaitė-Dėdinienė perteikė sa
vo kūryboje bei metodiniuose 
leidiniuose. Šiuo metu Lietu
voje jau išleisti penki N. Bogu- 
taitės-Dėdinienės pjesių rinki
niai: Šaltinėlis, 10 kanonų 
fortepijonui lietuvių liaudies 
dainų temomis, Keturių lietuvių 
liaudies dainų variacijos forte
pijonui, 12 Liaudies dainų for
tepijonui ir Pianino pamokos. 
Visi jie gerai įvertinti tiek jau
nųjų pianistų, tiek ir jų moky
tojų. Kūrybiškai plėtodama įžy
miausios lietuvių etnomuziko- 
logės ir lietuvių fortepijono me
todininkės profesorės Jadvygos 
Čiurlionytės (1899-1992) nuos
tatas, N. Bogutaitė-Dėdinienė 
irgi užsibrėžė tikslą ugdyti jau
nuosius pianistus tautinės mu
zikos dvasia.

Apibendrinant lietuvių išei
vijos pedagogų metodinius prin
cipus, tenka stebėti įvairių teo
rijų ir individualios patirties 
sintezę. Dažnai buvo perteikia
ma tai, ką patys pianistai pa
siekė savo atlikėjiškoje veikloje, 
sužinojo iš savo pedagogų ar 
pasisėmė kitų autorių metodi
niuose leidiniuose.

Pripažindami meninės intui
cijos svarbą, dauguma pianistų 
savo pedagoginę veiklą grindė 
loginiu mąstymu, išsamia kūri
nio stilistikos analize. Tačiau 
kiekvienas pedagogas tai pa
siekdavo individualiais keliais. 
Vieni menininkai patys mėgo 
pamokose nemažai skambinti, 
rodant tobulo skambėjimo pa
vyzdžius (A. Kuprevičius, V. 
Bacevičius, J. Rajauskaitė), kiti 
pasitelkdavo asociacijas su 
dailės kūriniais (A. Nakas), tre
ti ieškojo istorinių analogijų.

Lietuvių fortepijono pedago
gai nemėgo pasyvaus meno, vi
suomet skatino raiškias, lo
giškai pagrįstas kūrinių inter
pretacijas, drąsius meninius 
sprendimus. Tačiau ne visi pia
nistai turėjo talentingų, rimtai 
pasirengusių atlikėjų virtuozų, 
su kuriais dirbant galėjo ats
kleisti savo tikruosius pedago
ginius sugebėjimus, įprasminti 
muzikines žinias ir patyrimą.
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Leidiniai

Nauja dr. Roberto 
Vito knyga

Benzovežiai ir degalinės Vilniuje

Daugiau kaip prieš mėnesį 
pasirodė dr. R. Vito knyga Ci- 
vil-Military Relations in Lithu
ania under President Antanas 
Smetona 1926-1940. Dr. R. Vi
tas jau daugiau kaip 25-erius 
metus dirba Lituanistikos tyri
mo ir studijų centre, yra jo vyk
domasis vicepirmininkas ir 
kruopščiai tvarko LTSC finan
sinius reikalus.

Robertas Vitas - istorikas, 
politinių mokslų daktaras. 1981 
m. baigė Pedagoginį lituanisti
kos institutą. Politinius moks
lus studijavo Loyola University. 
1986 m. apgynė magistro darbą 
„Civil-Military Relations in Li
thuania under President Anta
nas Smetona 1926-1940”. Di
sertaciją apgynė 1989 m. tema: 
„US Nonrecognition of the So- 
viet Occupation of Lithuania”. 
Be to, R. Vitas - JAV armįjos 
karininkas, parašęs daug 
straipsnių politiniais ir kariuo
menės klausimais. 1991-1999 
metais buvo vienas iš Lituanus 
žurnalo redaktorių. Tarptauti
nių konferencįjų apie civilių ir 
kariškių santykius pirminin
kas. Iš šios trumpos biografijos 
galima daryti išvadą, kad kny
ga Civil-Military Relations in 
Lithuania under Prezident An
tanas Smetona 1926-1940 pa
rašyta išmanančio žmogaus, re
miantis universitete rašytu 
moksliniu darbu.

Tai jau ketvirtoji dr. R. Vito 
knyga apskritai ir antroji knyga 
lietuviškąja tematika. Jis yra 
'parašęs knygas U. S. National 
Security Policy and Strategy: 
Documents and Policy proposals 
(2 t., bendraautoriai S. C. Sar- 
kesian ir J. A. Williams), The 
United Statės and Lithuania: 
The Stimson Doctrine of Non
recognition ir „U. S. National 
Security Strategy: New Chal- 
lenges and Opportunities. Be to, 
jis yra paskelbęs daugybę 
straipsnių Amerikos ir lietu
viškoje akademinėje spaudoje.

Naujojoje knygoje daugiausia 
aptariamai Lietuvos kariuome
nės ir civilių gyventojų ryšiai 
prezidento Antano Smetonos 
valdymo laikotarpiu. Autorius 
neatsitiktinai pasirinko šį laiko
tarpį, kadangi tada minėti ka
riuomenės ir visuomenės ryšiai 
buvo ypač spalvingi, neviena
reikšmiai ir įdomūs.

Knygą sudaro 7 skyriai, ku
riuose nagrinėjama civilių ir ka
riuomenės bendravimas, A. 
Smetonos atėjimas į valdžią, vi
suomenės ir kariuomenės ben
dradarbiavimas, kariuomenės 
ir politikos bei kariuomenės ir 
visuomenės santykiai, ypatin

Dr. Roberto Vito knygos sutiktuvės 2004 m. kovo 10 d. Lituanistikos tyrimo ir studijų centre, Čikagoje. Iš 
kairės: Gražina Vitkienė, dr. Robertas Vitas, prof. dr. Jonas Račkauskas, kun. dr. Rimantas Gudelis, Danutė 
Petrulytė, Petras Petrutis. Skirmantės Miglinienės nuotrauka.

gas dėmesys, skirtas generolo 
St. Raštikio vaidmeniui bei Lie
tuvos nepriklausomybės saulė
lydžio laikotarpiui - 1939-1940 
m. Išsami bibliografija leidžia 
teigti, kad autorius atidžiai stu
dijavo su nagrinėjama tema su
siusią literatūrą. Be to, knygoje 
pateikiamą informacįją papildo 
vaizdinė medžiaga - gausybė 
nuotraukų, gautų iš Lituanisti
kos tyrimo ir studįjų centro ar
chyvų, ir priedai, kuriuose duo
damos nuorodos į Vyriausybės 
žiniose skelbiamus su kariuo
mene susijusius įstatymus, taip 
pat konstitucijos straipsniai 
dėl kariuomenės ir karininkų 
bei kariuomenės vadų sąrašai.

Knygoje diskutuojama, ar 
kariuomenė išgelbėjo lietuvių 
tautą, ar veikė jos naudai, ar 
veikė prieš tautą. Ar kariuo
menė norėjo pakeisti tiktai vy
riausybę, ar visą politinę sis
temą? Atsakymas tikrai būtų 
nevienareikšmis. Kariuomenė 
išgelbėjo tautą iš nepastovios 
padėties, kita vertus, panaikino 
jauną demokratįją ir įvedė Sme
tonos režimą. R. Vitas teigia, 
kad karininkįja palengvino ke
lią 1927-ųjų metų balandžio 
mėn. Seimo paleidimui. Tai 
reiškė politinę kariuomenės įta
ką. Tuo tarpu visuomenėje ka
riuomenė rūpinosi išlaikyti savo 
įvestą valdžią, taigi atliko, gali
ma sakyti, žandaro vaidmenį. 
Kariuomenė, kuri turėjo būti 
valstybės pagrindas, pasidarė 
valstybės vadas.

Lietuvos nepriklausomybės 
saulėlydyje pik. Kazys Skučas 
suskaičiavo, kad per 13 metų po 
perversmo buvo įvykę 14 suki
limų. 1926-ųjų metų pervers
mas įvyko patriotizmo sumeti
mais. Vėlesni sukilimai vyko ki
tais. Kai kurie norėjo grąžinti 
demokratiją, kiti - įvesti fašiz
mą. Kiekviena politinė grupė 
turėjo savuosius karininkus, o 
kiekvienas sukilimas niekino 
karininkų garbę, žlugdė kariuo
menės drausmę ir pažangą.

Nemažai dėmesio R. Vitas 
skiria klausimui, kaip kariuo
menė praktiškai veikė politikoje 
ir visuomenėje, ir atvirkščiai. 
Šis klausimas formaliai buvo 
atsakytas 1938 m. Konstituci
joje. 133 ir 134 straipsniuose 
rašoma, kad visi saugo kraštą ir 
kad ekonomika yra tvarkoma 
pagal krašto apsaugos reikala
vimus. Be to, karininkai dažnai 
ėjo pareigas politinėje ir ekono
minėje srityse. Kadangi Lietu
voje buvo įvestas karo stovis iki 
1938 m., kariuomenė, ypatingos 
valstybės apsaugos įstatymo rė
muose, vedė cenzūrą, karo lau
ko teismus civiliams.

Dr, Robertas Vitas pasirašo į savo naująją knygą. S. Miglinienės nuotr.

Dr. V. Vitas iškelia problemą, 
kodėl karo stovis taikos metu ir 
teigia, kad tuometinių Europos 
valstybių atstovai laikė tai, 
švelniai tariant, nepriimtinu da
lyku. Knygos autorius mano, 
kad kariuomenės pažanga nu
kentėjo jai per daug įsivėlus į 
politinius uždavinius, kuriuos 
turėjo atlikti civilinė ir politinė 
policija.

Be to, iškeliamas ir faktas, 
kad karininkų ir kariuomenės 
vadovybės padėtis buvo labai 
nepastovi - per 22-ejus nepri
klausomybės metus Lietuva tu
rėjo 22 krašto apsaugos minist
rus ir 22 kariuomenės štabo 
viršininkus. Karininkai dažnai 
būdavo suskaldyti pagal poli
tines pažiūras. Paaukštinimai 
tarnyboje buvo politizuoti. Vie
nas knygos skyrius yra skiria
mas kariuomenės priartinimo 
prie visuomenės politikai - poli
tinės socializacįjos metodu, per 
karinę prievolę. Prievolė priar
tino piliečius prie valdžios, taip 
pat davė progą įsigyti išsila
vinimą, ypač eiliniams karei
viams, kilusiems iš kaimų. Ka
riuomenė taip pat prisidėjo ir 
prie aukštojo mokslo - buvo 
steigiamos karinio auklėjimo 
katedros, daug karininkų studi
javo aukštosiose mokslo institu
cijose. Gimnazijose buvo įvestos 
karinio lavinimo ir karinės isto
rijos disciplinos. Vienas popu
liariausių žingsnių - kariuo
menės ir visuomenės susiartini
mo ir kitokios šventės.

Daug dėmesio R. Vitas skiria 
divizijos generolui Stasiui Raš
tikiui - įdomiai ir prieštaringai 
vertinamai asmenybei. Jis, kaip 
teigiama knygoje, kariuomenę 

perorganizavo, sustiprino, su
modernino, išugdė tėvynės mei
lę kariuomenėje. Žinoma, jis 
neišvengiamai turėjo kištis į 
politiką ir dėl to pelnė preziden
to A. Smetonos nemalonę.

Autoriaus nagrinėjamas lai
kotarpis apima ir karo pradžią. 
R. Vitas svarsto, ar kariuo
menės pasipriešinimas sovie
tams būtų buvęs tikslingas ir 
daro prielaidą, kad galbūt ir 
buvę verta...

Galima įvairiai aiškinti ir ap
tarti 1926-1940 m. įvykius. 
Kaip teigia dr. R. Vitas „Aš ger
biu Lietuvos kariuomenę. Kita 
vertus, turiu kaltinti ir politinę 
ir karinę vyriausybę už rizika
vimą tautos gyvybe dėl politinių 
žaidimų. Lietuvos kariuomenė 
ir išgelbėjo, ir pasmerkė kraštą. 
Ryšiai su visuomene ją stiprino, 
ryšiai su politika — žlugdė, Ka
riuomenė paliko kraštą be ap
saugos, kai ji labiausiai buvo 
reikalinga”.

Tikriausiai Civil-Military Re
lations in Lithuania under Pre
sident Antanas Smetona 1926- 
1940 nebus knyga, su kuria visi 
skaitytojai sutiks ir priims ją be 
išlygų. Ši knyga skatins mąs
tyti, ginčytis, nesutikti. Net, ko
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Vienas žymus vokiečių lite
ratūros žinovas kadaise rašė, 
kad modernusis (šių dienų) ro
manas turįs duoti to laiko gy
venimo vaizdą. (Vok. Zeitbild). 
Kadangi romanas yra ilgesnis 
prozos kūrinys, jame rasime 
daug įvairių veikėjų, pasako
jant apie jų gyvenimą, norint 
nenorint, piešiamas (aprašo
mas) ir to laiko gyvenimas. To
kiu būdu skaitytojas galįs su
sidaryti šiokį tokį vaizduojamo 
laikotarpio gyvenimo įvaizdį.

Tokių įdomių gyvenimo iškar
pų rasime ir vad. kriminali
niuose romanuose, kuriuos Lie
tuvoje šiuo metu vadina taip: 
„detektyvas; lietuviškas detek
tyvas”. Šiuo laiku Lietuvoje yra 
keliolika tokių romanų rašyto
jų. Ypač įdomiai kasdienio Vil
niaus gyvenimo apraiškas vaiz
duoja Eduardas Jonušas savo 
romano Šūviai Čiurlionio gat
vėje, Vilnius, 2000, 237 p.

Šio romano veikėjai yra nau
ji, jauni ir prasigyvenę Vilniaus 
verslininkai. Tai matyti jau vien 
iš to, kad jie nebevažinėja se
nais suklerusiais rusiškais au
tomobiliais, o laksto po miestą 
ir apylinkes BMW, Mercedes, 
Tojota, Mazda, Vokswagen ir 
pan. Ir vaišinasi jie ne lietu
viška trauktine, o tik impor
tuotais gėrimais: škotišku vis
kiu ir konjaku. Valgo jie dau
giausia šauniuose Vilniaus res
toranuose.

Kad susidarytume šiokį tokį 
Vilniaus gyvenimo vaizdą, pa
žvelkime pirmiausia į pagrindi
nių veikėjų vardus: Valentinas, 
Robertas, Aurimas, Mantas, 
Dalius, Gailius, Džiugas, Celes- 
tinas, Modestas ir pan. Paly
ginkime tuos vardus su vyrų 
vardais senąjame Lietuvos kai
me: Jonas, Juozas, Antanas, 
Petras, Vincas, Kazys, Pranas 
ir pan.

Šiame romane rasime tik vie
ną iš tų vardų: Antanas. Įdomu 
gal tai, kad nė su žiburiu šia
me romane nerasime lietuvių 
istorinių vardų: Mindaugas, 
Gediminas, Algirdas, Kęstutis, 

gero, tai ir yra tikroji istorinio 
leidinio paskirtis - skatinti do
mėtis savojo krašto istorįja, 
ieškoti tiesos ir savo vertinimo.

Knygą išleido Lituanistikos 
tyrimo ir studijų centras. Ją 
galima įsigyti LTSC , 5600 S. 
Claremont Avė., Chicago, IL 
60636, tel. 773-434-4545. Kai
na 22.50, persiuntimas 3 dol.

Kristina Lapienytė 

Vytautas, nors tokių vardų šiuo 
laiku Lietuvoje yra daug.

Tas pats ir su moterų var
dais: Gailė, Arūnė, Nomeda, 
Heda, Gabrielė, Diana, Liucija, 
Loreta... Tik kaime dar sutiksi
me Eleną ir Staselę.... O Lietu
vos kaimo moterų vardai buvo 
tokie: Marįja, Ona, Adelė, Ane
lė, Ieva, Uršulė ir pan.

Romano veiksmas vyksta lais
voje, nepriklausomoje Lietuvoje 
apie 2000 metus, nes tais me
tais šis romanas buvo išleistas. 
Jo pagrindiniai veikėjai, kaip 
jau minėta, yra nauji, jauni, ge
rokai prasisiekę Vilniaus vers
lininkai, kurie gyvena pasitu
rinčiai, bet amžinai dejuoja ir 
skundžiasi, kad laisvoje Lietu
voje reikią duoti daugiau kyšių, 
negu tai buvę „sovietiniais lai
kais”. Kyšių dydis priklausąs 
nuo reikalo svarbos: nuo 50 litų 
ligi 3,000 dolerių!. Taip: tris 
tūkstančius dolerių reikia duoti 
Vilniaus savivaldybės valdinin
kui (tarnautojui?), kuris tik ta
da išrašys norimą leidimą! Visi 
stambesni kyšiai skaičiuojami 
ne litais, o „baksais”, arba „ža
liukais”.

Čia duosiu trumpą citatą 
(p.217): „Diana iš nuostabos 
net akis išpūtė. Prisimink sa
vo benzovežius, kiek kyšių val
dininkams išdalinai, kad galė
tum dirbti ir užsidirbti, o nebū
tum davęs, tai nieko neturė
tum”.

Atrodo, kad Vilniuje nė žings
nio negali žengti be kyšio: ky
šius ima naktiniai sargai, poli
cininkai, kelneriai, mechani
kai, raštininkai, sekretoriai, vi
sokio plauko tarnautojai ir val
dininkai — ir taip be galo! Ki
taip sakant, sprendžiant pagal 
šį romaną, visas Lietuvos eko
nominis, ūkio gyvenimas laiko
si kyšiais.

Visame romane niekur nė žo
džio nėra apie religiją, tikėji
mą, Dievą, bažnyčias... Atro
do, kad tokių dalykų šios die
nos Lietuvoje visiškai nesą! Be
veik visi — su mažomis išim
timis — veikėjai yra išsiskyrę, 
beveik visi mėgsta išgerti ir tu
ri visokiausių meilės (sekso) 
nuotykių. O valgo jie beveik vi
si, kaip minėta, šauniuose Vil
niaus restoranuose.

Man asmeniškai įdomu buvo 
tai, kad šie prasigyvenę Lietu
vos prekeiviai, verslininkai, 
vaizbūnai atostogas mėgsta 
praleisti Lietuvos kaime, o ne 
tolimame užsienyje. Kiek man 
teko Lietuvoje išsikalbėti su to
kiais turtingesniais giminėmis 

Atkelta iš 3 psl.

iškai iš Vilniaus
Kelerai

pardavinėja „Lietuvos rytą”, su
pranti, kad kaip rašė galingasis 
Šekspyras, kad „Danijos kara
lystėje kažkas supuvę”.

Nežinau, kaip ten Danijoje, 
bet Lietuvoje tai tikrai. Gal vis
gi tiems, o kitiems derėtų paro
dyti pasą, tiems, kurie judriose 
Vilniaus centro gatvėse pre
kiauja tais, matyt taip mums 
reikalingais, lietryčiais. Žino
ma, žinau, kad nė vienas ma
žasis pardavėjas jokio paso pa
rodyti negalės, kaip žinau ir 
tai, jog niekas neabejoja, kad 
privalu griežtai kovoti prieš al
koholio pardavinėjimą nepil
namečiams, tik, žinoma, neper
lenkiant lazdos, kai atsitiko 
ką tik, stambiesiems prekybos 
tinklams, nusprendusiems pa
mokyti juos spaudžiančius įsta
tymų leidėjus ir ciniškai pami
nant eilinio vartotojo teises. 

bei pažįstamais, tai visi gyrėsi, 
atostogoms jie skrendą į Ekva
dorą, Tunisą ir pan. O šio ro
mano veikėjai atostogauja Lie
tuvos kaime! Maudosi upeliuo
se, periasi pirtyse ir laksto po 
laukus bei miškus. Ar čia jau 
yra nauja mada, sunku pasaky
ti.

Tarp kitko, šiame romane be
veik visiškai neminimas politi
nis Lietuvos gyvenimas: Sei
mas, Vyriausybė, prezidentas ir 
panašūs klausimai. Tik tiek, 
kad visi, visur ir visada reika
lauja kyšių.

Visame romane nerasime nė 
žodžio apie 50 metų trukusią 
rusų okupaciją. Teisybė, abu 
pagrindiniai veikėjai tarnavę 
sovietų armįjoje, bet jie iš tų 
laikų daugiausia prisimena tik 
merginas, su kuriomis jie mylė
josi. Niekur nepaminėta nei 
okupacinė kariuomenė, nei 
KGB, trėmimai, kalėjimai, gu
lagas, persekiojimai ir pan. At
rodo, kad tų 50 metų okupaci
jos iš viso nėra buvę!

Vienoje vietoje paminėta, 
kad abu svarbiausi veikėjai 
šiek tiek dalyvavę Sąjūdyje, bet 
tik prabėgomis.

Koks gi yra to Valentino Ma- 
žuolio verslas? Jis verčiasi par
davinėdamas benziną tiesiog 
iš benzovežių. O keli jo firmos 
benzovežiai stovi įvairiose Vil
niaus gatvėse bei aikštelėse ir 
parduoda benziną privažiuo
jantiems automobilistams. To
kiu būdu šie benzovežiai gali 
pigiau parduoti benziną, negu 
normalios degalinės. (Man pa
čiam tai teko matyti Vilniuje ir 
Kaune).

Leidimus (licencijas) tokiems 
verslininkams išduoda miesto 
savivaldybė už tam tikrą mo
kestį. Kaip jau buvo minėta, ir 
čia visur ir visada reikia kyšių. 
Tokių benzovežių uždarbis yra 
nuo 15 ligi 50 proc. Žinoma, 
reikia dar mokėti ir pajamų 
mokesčius. Ir dar visokie mies
to inspektoriai viską tikrina. Ir 
vėl —reikia kyšių....

Įdomus (ir naujas!) dalykas 
šioje knygoje yra tai, kad joje 
sutaupyta daug popieriaus. 
Kaip? Ogi dėl to, kad pokal
biai, pasikalbėjimai, dialogai, 
nėra išskiriami, nei brūkšne
liais, nei tuščiais tarpais. Žo
džiu, visi šios knygos puslapiai 
yra pilni teksto, be jokių plyšių 
bei tarpų!

Eduardas Jonušas. Šūviai Čiur
lionio gatvėje. Išleido leidykla 
„Eugrimas”, Šilutės g. 42a — 1, LT 
— 2042 Vilnius

Antanas Klimas

Tarkim, kai pasas reikalauja
mas iš močiutės, nupirkusios 
alaus butelį kaimynui už paka
bintą spintelę.

Apie tai dabar daug, kartais 
iki nuobodulio šnekama, ra
šoma, diskutuojama, tačiau tie 
nepilnamečiai, laikraštnešystės 
kankiniai, lieka nutylėti tarsi 
jie būtų nematomose ir nepriei
namose visuomenės paraštėse. 
O jie yra realūs, kaip ir tie, ku
rie nelanko mokyklos, valka
tauja ar pasuka nusikaltimo 
šunkeliais. Ir kelios pasišven- 
tusios organizacijos, tokios, 
kaip SOS vaikai, pagados čia 
nepadarys. Reikėtų, kad Vil
niaus meras pasuktų galvą lan
go pusėn ir, pažvelgęs žemyn, 
pamatytų tuos vaikus, kurių 
neturi būti benzino ir išme
tamųjų dujų tvaike. Juk jie irgi 
valstybėje, kuri priklauso 
NATO ir Europos Sąjungai. Be 
to, visi žinome - ateitis yra jų.
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