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Amžinoji ugnis teliepsnoja meile savo tautai 
Didis lietuvių poetas (rašęs prancūziškai), 
mąstytojas ir mistikas OskarMilocz 1919 

m. kovo 29 d. Paryžiuje, Geografijos 
draugijos salėje, skaitė paskaitą apie 
Lietuvą. Kiek sutrumpintą paskaitos 
tekstą pateikiame, kad į tai atkreiptų 
dėmesį tautinę sąmonę praradę mūsų 

tautiečiai. 
Oskar Milosz mirė prieš 65 metus, tačiau 
jo žodžiai, minima lietuviška Amžinoji 
ugnis, tepadeda šiandien žadinti tautinę 
savimonę, susigrąžinti tautinį orumą, 

meilę savo tautai, ypač, kai neseniai Lie
tuvoje atliktose apklausose beveik pusė 
lietuvių dar vis pasisakė, kad labiausiai 
vertina rusų tautybės žmones. Tai kone 

šešis kartus labiau, kaip savuosius. 

„Aš ilgai ieškojau, iš kur kyla 
tas gilus jausmas, kuris apima 
mane, prisiminus šią šalį, tokią 
tolimą ir taip nepažįstamą Va
karams, - Lietuvą. 

Mano prisipažinimas, žino
ma, kai ką nustebins, tačiau aš 
nė akimirkos nesvyravau, prieš 
atskleisdamas jums savo godas. 
Nors ir kupinas švelnumo tai 
melancholiškai ir dosniai že
mei, suteikusiai man gyvybe ir 
galią ją dainuoti, aš, aišku, nie
kada nebūčiau sutikęs kalbėti 
apie meilę jai, jei mane su ta 
žeme tevienytų vien kraujo ir 
asmeninių prisiminimų ryšys. 
Tėvynė - kaip ir žmogus: reikia 
mylėti ją tokią, kokia ji bebūtų, 
tačiau ne visada ji pajėgi 
įkvėpti meilę. Tad aš išsižadu 
kilnios vienatvės, kad kalbė
čiau apie Lietuvą - todėl, kad 
stebuklingoji šalis, suteikusi 
man savo sielą, yra ne tik ma
no, bet ir jūsų tėvynė. 

Taip, Vakarų moterys ir vy
rai, aš kalbu apie senąją jūsų 
tėvynę. Taip, indoeuropiečių 
rasės dukros ir sūnūs, aš kalbu 
apie jūsų lopšį. Nes Lietuva -
tokia miglota jūsų vaizduotėje -
yra seniausia ir gryniausia lie
kana tos paslaptingos rasės, 
kur praeities tamsoje, nusilei
dusi iš šventos vietos, vardu 
Pamyras, pasklido šaltos ir lau
kinės Europos giriose ir lygu
mose. 

Šioje Baltijos šalyje, kurioje 
aš gimiau, prieš daugelį tūks
tantmečių lankėsi arijų rasė, -
ugnies ir sniego rasė - prieš 
pasklisdama į visas keturias 
Europos žemyno puses ir prieš 
padėdama įspūdingus socia
linės struktūros pamatus, ku
rie, laikui bėgant, turėjo apvai
nikuoti trimis svaigiais bokš
tais, nuo kurių dvasiniu žvilgs
niu galima aprėpti visatą, ir 
kurie vadinasi: Elada, Roma, 
Prancūzija. 

Kaip Roma, kaip Elada ir 
ypač - Prancūzija, Lietuva yra 
daugiau negu tėvynė; tai idėja, 
liepsnojantis žmoniškosios evo
liucijos židinys. 

Apie 1200 metus prieš Kristų 
lietuviškosios rasės atžala per 
Balkanus nusileido į Graikiją, 
ir, įskiepijus arijų tradiciją jau 
smunkančiai Kretos-Mikėnų 
kultūrai, parengė nuostabiau
sią helėnų civilizaciją, dviejų 
pasaulių - romėniškojo ir pran
cūziškojo - šaltinį. Lygiai taip 
šiandien jau nustatyta, jog ga

linga ir paslaptinga etruskų 
tau ta kalbėjo savotiška sanskri
to atmaina, panašia į baltų 
kraštų kalbas. Nes mistiškoji 
rasė, nusileidusi, iš spindinčio 
plokščiakalnio, kalbėjo sanskri
tu. Šiandien jos šakos, iš
sisklaidžiusios ir , pasaulio ne
laimei, susvetimėjusios viena 
kitai, kalba prancūziškai, ang
liškai, vokiškai, graikiškai, len
kiškai, rusiškai, tačiau moti
ninė rasė išsaugojo savo kalbą 
gryną nuo pat brahmanų ap
reiškimo skaisčiųjų laikų 
(temps Innocent); tokiu būdu 
mūsų valstiečiai, gal dvidešimt 
tūkstančių metų prabėgus nuo 
išėjimo, tebešneka kalba, kuri 
taip artima sanskritui, kad 
lengvai suprantama kitiems 
lemtingosios rasės ainiams -
šiuolaikinės Indijos gyvento
jams. Taip, prabėgus dešimtims 
tūkstantmečių po atsiskyrimo, 
lietuvių kilmės jūrininkai ben
drauja su XX amžiaus tauta 
šventąja brahmanų kalba! 

Aš nenoriu ilgiau sustoti ties 
istorine praeitimi šios kone pa
sakiškos šalies, kuri yra mano 
motina ir jūsų tolima pramotė. 
Tie keli žodžiai galbūt pažadino 
labai senus prisiminimus, snū
duriavusius jūsų sąmonėje - aš 
nenoriu versti j u s virpėti. Kaip 
kad didžiosios ir kilniosios 
šventraščio moterys, Lietuva 
yra motina su sopančia širdimi. 
Paskleidusi savo įtakos šviesą 
barbariškume skendinčiose kai
myninėse tautose, vyravusi 
tarp šiaurės tautų, davusi Len
kijai didžiausius karalius - Jo-
gailaičius, Lietuva šimtą dvi
dešimt metų, nuo 1795 iki 1915, 
išbuvo svetimšalių tironų, Rusi
jos carų, valdžioje. Ir, nepai
sant nesuvokiamo lemties žiau
rumo, būdama įkinkyta į bar
barų jungą, Lietuva - ištikima 
vaidilutė - pagarbiai saugojo 
šventą ugnį, tą dvasinę liepsną, 
kurios žemiškasis pavidalas, 
Amžinoji ugnis, iki XTV am
žiaus liepsnojo šventyklos au
kure Vilniuje, mūsų sostinėje. 

Kankinama ir išjuokiama, ji 
davė Europai ir žemei filosofus 
Imanuelį Kantą ir Tovjanskį, 
poetus Adomą Mickevičių ir 
Norvidą, tautos didvyrį Kos
ciušką - aš čia išskaičiuoju tik 
garsius vardus, artimus visoms 
žemės tautoms, nes laikas ne
leidžia, o žymių lietuvių są
rašas, dievaži, ilgas. Ne, aš ne
noriu ilgiau sustoti ties istorine 

Poetas Oskar Milocz. 

Lietuvos praeitimi. Vietoje to aš 
apsakysiu jos skausmą ir pa
žeminimą, - suteiktą keturių 
vokiečių okupacijos metų, bei 
kančias, suteiktas bado ir bol
ševikinių armijų įsiveržimo. 
Nes aš atėjau kalbėtis su jumis 
ne apie vakarykščią, kančios 
išaukštintą Lietuvą. 

Aš myliu skausmą - jis yra 
puikus ir vaisingas; tačiau tik 
džiaugsmas yra šventas. Ir 
džiaugsmas, prancūziškai va
dinamas liberte (et justice) bun
da pasaulyje. Taigi aš kalbėsiu 
apie naująją Lietuvą, šiandie
ninę Lietuvą; apie tautą, kurios 
nepriklausomybę Taikos konfe
rencijos nariai įvertino kaip 
vieną skubiausių uždavinių, 
kaip svarbiausią Rytų proble
mos mazgą. Taip, aš atėjau kal
bėti apie gyvąją Lietuvą, apie 
jūsų didvyrių auka išgelbėtą 
Lietuvą! 

Jei Lietuvos praeitis menkai 
težinoma, tai dar mažiau žino
mas tas vaidmuo, kurį ši šalis 
suvaidino visuotiniame kon
flikte. Ir vis dėlto mūsų tauti
nio herbo raitelis sidabro šar
vais ir baltasis žirgas, pagimdy
tas tos pat neatmenamos tradi
cijos kaip ir Apokalipsės riteris 
bei baltasis žirgas, toli gražu 
nebuvo pašalietis Mamos ste
bukle. 

Prisimenama, kad 1914 metų 
rugsėjį, kai vokiečių armijos 
stovėjo prie Paryžiaus durų, 
Rusija tučtuojau, kaip ir bet ku
ria kita proga, įsiveržė į Ry
tų Prūsiją, padėdama atitolinti 
nuo pasaulio sostinės jai grė
susį pavojų. Tačiau nepakanka
mai žinoma, kad šiame antpuo
lyje dalyvavusios rusų armijos 
pulkus sudarė beveik vien lie
tuviai. Bet mūsų šalies pastan
gos neapsiribojo tuo. 

Rytų fronte nebuvo mūšio 
lauko, kuriame lietuviai nebūtų 
palikę šlovingo atminimo savai
siais žirgais. Penki šimtai tūks
tančių lietuvių tarnavo rusų ar
mijoje. Trys šimtai tūkstančių 
Amerikos lietuvių kareivių, 
kartu su broliais prancūzais, 
dalyvavo svarbiausiuose antro
sios konflikto fazės mūšiuose. 

Kam žinomi šios naujos Lie
tuvos, kurios atkūrimas yra tik
ras pagrindas būsimajai rytų 
Europos santvarkai, reikalavi
mai? Jie tokie paprasti, tokie 
natūralūs, tokie artimi šiandie

ninei teisingumo ir žmogišku
mo idėjai, kad patvirtina vien 
prabėgtomis pažvelgus į vienos 
iš seniausių Europos civiliza
cijų kilmę. Štai jie keliais žo
džiais. 

Savo kilme, kalba, kultūra ir 
ypač charakteriu visai svetima 
triukšmingiems slavams, taip 
ilgai ją engusiems. Lietuva skel
bia visišką pilietinę nepriklau
somybę teritorijos, apgyventos 
šešių su puse milijonų lietuvių 
ir susidedančios iš Vilniaus, 
Gardino, Kauno, Suvalkų gu
bernijų ir dalies Minsko guber
nijos bei Rytų Prūsijos arba 
Mažosios Lietuvos. Valstybės 
sostinė, senasis Vilnius, arba 
Vilna, tam tikra prasme yra 
Lietuvos širdis ir šventasis 
miestas. Būtent čia kadaise bu
vo visuotinės Dievybės šven
tykla, būtent čia liepsnojo arijų 
Amžinoji ugnis. Nereikia liesti 
Vilniaus, mūsų sostinės. Tiems 
iš mūsų kaimynų, kurie perne
lyg užsispyrę šiuo atžvilgiu, aš 
patariu saugotis šventos ug
nies, amžinai liepsnojančios 
mūsų sieloje, galybės! 

Lietuviai, esantys šioje salėje, 
aš kreipiuosi į jus. Ar yra pa
saulyje toks lietuvis - valstie
tis, miestietis ar didikas - kuris 
nebūtų pasiryžęs atiduoti savo 
gyvybę už Vilnių, mistinės ug
nies tabernakulį? Nes mes pasi
ėmėme an t savo pečių die
viškąją kryžiaus naštą, ir krikš
čioniškas tikėjimas gyvas mūsų 
širdyse: tačiau mes neištrėmė-
me iš sielos Amžinosios Ugnies 
šviesos ir karščio. Ir ši meilės ir 
gyvenimo liepsna, ta tobuloji 
Apraiškos forma spindi meilėje 
mūsų tėvų šaliai bei mūsų poe
zijoje ir dainose. Praėjus še
šiems katalikybės amžiams, ji 
tebešviečia valstiečių pirkelėse. 
Šeimos galva nakčiai ją priden
gia pelenais, ištardamas sakralinę 
formulę: „Šventa Gabija, būk 
rami ir sveika". 

- Ilsėkis, Amžinoji ugnie, 
ilsėkis per ilgą naktį ir ramybę 
suteiki mums. - Ne. Amžinoji 
ugnis liepsnoja ne tik mūsų sie
lose, bet ir mūsų namuose: ir 
kai, nelaimei, ji užgęsta, visa 
šeimyna gedi, nes Amžinoji ug
nis yra Gyvenimas ir Meilė, o, 
jai užgesus, išsilaisvina tamsy
bių galybės, tuštybės, valdingu
mo ir mirties dvasios. 

Aš pats ilgai nešiojaus šią 

ugnį savyje - iki pat tos dienos, 
brolau Briujė, kai broliai man 
parodė ją - gyvą ir materialią -
po šiaudiniu Lietuvos vals
tiečio stogu. Mano broliai, čia 
esantys, aš atiduodu jums pa
garbą, nes būtent jūs - jūs, 
prancūzai, - parodėte man ke
lią. Tą dieną supratau, kiek ga
lios, kiek paguodos turi savyje 
šie žodžiai: jauna lietuvių de
mokratija. Neatmetės visų as
meninių rūpesčių, tėvynės la
bui aš atidaviau visą galią dva
sinės liepsnos, tos Amžinosios 
ugnies, kuri apšviečia mus -
jus ir mane. 

Nauja era atsiveria mums vi
siems! Senasis pasaulis su
drebėjo iš pat pamatų; atėjo 
metas, kuris yra tarsi malonės 
smūgis senosioms vertybėms, 
išsekusioms doktrinoms, bevai
siams režimams. Tačiau griovi
mo darbas dar nėra pasibaigęs, 
o jau viena šalis, amžinojo pri
sikėlimo teigėją, seniausioji iš 
Europos šalių, arijų pramotė, 
pakilo iš griuvėsių, pilnai pasi
ruošusi atstatomajam darbui. 

Šioji šalis, kurios vardas už
valdė mano protą ir jausmus, 
tai Lietuva. Aš noriu jums at
skleisti ją. Ateikit. Mintimis 
nuvesiu jus į svečią kraštą. 

ūkanotą glūdų, šnarantį... Štai 
ir pasienis lenkų žemių: žinia, 
jau šiauresnių, tačiau vis dar 
spalvingų. Dar mostelkim 
sparnais - aure, jau skrendame 
per šalį, kur kiekvienas daiktas 
turi blausią atminimų spalvą. 
Apgaubia mus vandens lelijų 
kvapas, plėkstančių miškų ga
rai... Tai Lietuva, Lituanie, tai 
Gedimino ir Jogailos žemė. At
siveria mums susimąsčiusi ša
lis, kurios vėsi, dulksna pa
dangė turi visą pirmapradės gi
minės gaivumą. J i nepažįsta 
prabangos liūdnos - subręsti. 
Po septynių žiemos letargo mė
nesių nubudus, ji šoktelia pa
vasario staigioj grožybėj, o 
rugsėjo vidury nauji atolai, tik 
nebe nuo vasaros pabudę, juod
varnių kranksmais jau skelbia 
ilgą žiemą. Tada lietuviškų va
sarų kvapsnis užleidžia vietą 
rudeniniam dvelksmui, kuris 
yra lyg siela Lietuvos. Saldrū-
gštis kvapas, nelyginant išvir-
tusio karšinčiaus medžio, sama
na užkloto, ar lyg po niokojan
čios liūties, kai vasara jau bai
gias. Balzgana šviesa dūluoja 
klony, o gelsva migla nugulus 
ant miškų, ir tylų saulės veidą 
niaukia įkyrių minčių nyku
mas. Nors dar nesnigo, paplu

kusius kelius pakeičia rogės. 
Nuo upės smelkias per laukus 
linų markų tvaikas. Galop iš
k r in ta lapkričio sniegai, o vaka
rais sarginiai šunes už t raukia 
savo begalinę šneką su vilkais 
iš seno miško, skendinčio rū
kuos. 

Į šią t a t aplinką, deja, - per 
daug grei t brūkšteltą, prašysiu 
jus nukel t i eilėraščius ir dai
nas , kur ios geriau nei visa, ką 
pr idur t i galėčiau prie savo pa
sakojimo, jums atidengs mano 
tėvynės sielą. Daugelis dainų, 
kur ias išgirsit, kilusios iš pat 
gilios senovės, tačiau eilėraš
čiai, kur iuos man bus j u m s 
skai tyt i malonu, yra šiuolaiki
nių poetų kūryba. Nes Lietuva 
kupina meno ir minties atgimi
mo. Nut raukdami ryšius su ro
man t ikų tradicija, mūsų poetai 
nus imeta svetimšalių rūbus , 
kur ia is apvilkę savo mūzas 
buvo jų tėvai. J ie teisėtai išvijo 
lenkų kalbą iš savo knygų ir 
visiškai sugrįždami prie taut i 
nių min t ies ir jausmo šaltinių, 
grąžino įstabiai lietuvių kalbai, 
seniausiajai iš europietiškų 
kalbų, tą garbingą vietą, kuri ir 
buvo ja i skirta". 

Paruošė A l g i m a n t a s Z o l u b a s 

Paskirta Dr. Jono Basanavičiaus 
premija 

I.IBERTAS KLIMKA 

Lapkričio 23-ąją, tautos pa
triarcho dr. Jono Basanavičiaus 
gimimo diena, 153—šios meti
nės. Susiklostė tradicija datą 
pažymėti, teikiant jo vardo 
valstybinę premiją. Nuostatuo
se pasakyta: už etninės kul
tūros tyrinėjimą bei sklaidą; 
taigi už išskirtinius nuopelnus 
lietuvybei. Didelė garbė pri
glusti prie tautos žadintojo var
do, tapti pripažintu didžiojo lie
tuvio darbų tęsėju. 

Premijos laureatais nuo 1992 
m., kai jos idėją pasiūlė Tautos 
namų tradicijos puoselėtojas li
teratas Antanas Gudelis, jau 
tapo 20 iškiliausių mūsų kultū
ros veikėjų, savo mokslinį ar 
visuomeninį darbą orientuo
jančių į etninę kultūrą, tautos 
gyvasties gaivinimą ir stipri
nimą. Tai neprilygstamoji liau
dies dainų atlikėja Veronika 
Povilionienė, energingoji tauti
nių svečių organizatorė Zita 
Kelmickaitė, pirmasis lietuvių 
etnologas dr. Jonas Balys, le
gendinis tautosakos rinkėjas 
Jurgis Dovydaitis, Punsko ir 
Seinų krašto etninio paveldo 
saugotojas Juozas Vaina, folklo
rinių ansamblių vadovai Daiva 
ir Evaldas Vyčinai, moksli
ninkų grupė, vadovavusi kom
pleksinėms kraštotyros ekspe
dicijoms ir parengusi seriją 
monografijų apie įvairias Lietu
vos vietoves, žymūs liaudies 
kūrybos tyrinėtojai habilituoti 
mokslų daktarai Leonardas 
Sauka, Juozas Kudirka, Vyte
nis Rimkus ir kiti. 

Lapkričio 23 d. į šį tautai ir 
valstybei nusipelniusių žmonių 
būrį įsijungs Lietuvos krašto
tyros draugijos pirmininkė Ire
na Seliukaitė. Etnine kultūra 
jai - gyvenimo būdas. Nėra Lie

tuvoje kampelio, kur kultūros 
darbuotojai, etninės veiklos or
ganizatoriai ir dalyviai nežino
tų I. Seliukaitės, nebūtų su ja 
taręsi, konsultavęsi, kartu ren
gę programas. Visiems žino
mas, visų ir visada laukiamas 
bei mylimas žmogus yra ši li
tuanistė, kilusi iš sėlių krašto, 
nuo Erzvėto ežero krantų Igna
linos rajone. Iš tėvelio pasako
jimų įgijusi pagarbą kaimo 
išminčiai, iš mamos - meilę 
vaizdingam posakiui, retam 
tarmiškam žodžiui. Vilniaus 
pedagoginio universiteto auklė
tinės, jaunos mokytojos kelias į 
kraštotyros barus buvo visai 
paprastas, tiesiog savaiminis. 
Kraštotyros draugijoje I. Seliu
kaitė pradėjo dirbti 1981-ųjų 
rudenį, tautosakos rinkėjo Juo
zo Aidulio rekomenduota. Sąjū
džio metais, Draugijai atsikra
tant kompartijos priskirtų prie
vaizdų, buvo išrinkta šios orga
nizacijos pirmininke. Jos ener
gingos ir kūrybingos veiklos 
dėka kraštotyra Lietuvoje per
mainų metais nesužlugo: toliau 
rengiamos ekspedicijos, leidžia
mos vertingos mokslui ir visuo
menės istorinei atminčiai kny
gos, išlaikyti kraštotyros muzie
jai. Draugija dirba visuomeni
niais pagrindais, negaudama 
paramos iš valstybės biudžeto. 
O savo gretose jungia per 5,000 
narių, nuo žilagalvio kaimo 
šviesuolio iki žvitraus mokinu
ko. Kraštotyros judėjimas gyvas 
daugelyje mokyklų; jis koncen
truojamas bibliotekose, savival
dybių įkurtuose etninės veiklos 
centruose. Viso to, deja, nepa
vyko išlaikyti kaimynų kraš
tuose, Latvijoje ir Estijoje. 

Per penkiolika I. Seliukaitės 
pirmininkavimo draugijai metų 
surengtos 25 kompleksinės eks
pedicijos (renkant medžiagą 
apie vietovės gamtą, kultūros 

Irena Seliukaitė. 

paveldą, etnografija, istoriją), o 
jų rezul tatai atgulė į 15 stam
bių lokalinių kraštotyros mono
grafijų. Šiemet pristatyta Šiau
lėnams skirtoji, pernai - Adu
tiškio ir Tverečiaus k raš tams . 
Irena Seliukaitė yra ir tęstinio 
kraštotyros leidinio „Mūsų 
kraš tas" vyriausioji redaktorė. 
Tai jos idėja - pratęsti tarpuka
riu ir iki 1942-ųjų ėjusio 
„Gimtojo krašto", pirmojo etno
loginio pobūdžio žurnalo, reda
guoto Pelikso Bugailiškio, tra
diciją. 

Nukelta į 3 psl. 

TURINYS 

Meilė savo tauta i . Premi ja 
kraš to tyr in inke i . 

L i t e r a tū r i ne šventė 
Čikagoje. 

Po koncertų Čikagoje ir 
Los Angeles. 

Leidiniai . 
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Lietuvių rašytojų draugijos ruoštoje Premijų šventėje. Iš kaires: skaitovė Sofija Jelionienė, LRD laureatai 
Česlovas Senkevičius ir Stasys Džiugas. Baniutės Kronienės nuotrauka. 

Literatūrinė šventė 
Čikagoje 

BRONIUS JUODELIS 
Mūsų periodinėje išeivijos 

spaudoje retai yra minima Lie
tuvių rašytojų draugija, įsteig
ta dar Vokietijos pabėgėlių la
geriuose, vėliau perkelta į JAV 
su valdyba New Yorke, 1997 m. 
ją perkeliant į Čikagą. Šią, 11-
ąją LRD valdybą sudaro: pirm. 
Stasė Vanagaitė - Petersonienė, 
dr. Alfonsas Šešplaukis -Tyruo-
lis, Stasys Džiugas, Nijolė Jan-
kutė-Užubalienė ir Aušra Kubi-
liūtė-Daulienė. 

Jau eilę metų LRD skiria me
tines 2,000 dol. premijas, ku
rias suteikia Lietuvių fondas, 
už tais metais išleistą geriau
sią išeivijos literatūrinį kūrinį, 
sudarant premijos komisiją. 
LRD komisiją sudarė: pirm. 
Danutė Bindokienė, dr. Alfon
sas Šešplaukis, Nijolė Gražu-
iienė ir Vytautas Mikūnas. 

Komisijos nutarimu, 2,000 
dol. premiją dalinama per pusę 
ir skiriama Česlovui Senkevi
čiui už knygas Ketvirtoji upė ir 
Penki taškai, bei Stasiui Džiu
gui už knygą Kiškis neša dova
nų. 

LRD l a u r e a t a i 

Rašytojas Česlovas S e n k e 
vič ius gimė 1921 m. sausio 2 d. 
Joniškėlyje, Biržų apskr. Mokė
si Pakruojo pradžios mokykloje, 
Ukmergės gimnazijoje ir moky
tojų seminarijoje. 1940 m. baigė 
kūno kultūros mokytojų kur
sus. 

Lietuvos nepriklausomybės 
praradimas gyvenimą pasuko 
kita linkme — teko pasitraukti 
į Vokietiją, kur iki karo pabai
gos dirbo sanitaru, raštininku. 
Atliekamu laiku reiškėsi Ber
lyno lietuvių globos įstaigose. 
Po karo — lietuvių gimnazijos 
mokytojas Braunschweige — 
Waltenstedte, skautų ir sporto 
veikėjas, kūrė dramos vaizde
lius, mokė moksleivius vaidin
ti, režisavo, rengė spektaklius, 
bendradarbiavo spaudoje. 

1950 m. su žmona Laima iš
vyko į Kanadą, kur, pagal su
tartį, dirbo tabako ūkyje. Po to 
įsikūrė Toronte, pradėjo dar
buotis spaudoje, tapo spaustu
vės „Time Press Ltd", vėliau 
.Litho Art Ltd." dalininku, try

lika metų redagavo žurnalą 
Skautų aidas, taip pat ir kitus 
lietuviškus leidinius, talkino 
knygų leidyboje, aktyviai daly
vavo skautų veikloje. Nuo 1989 
m. savaitraščio Tėviškės žibu
riai redaktorius. 

Stasys Džiugas gimė 1919 
m. gruodžio 6 d. Juodkėnų km., 
Girkalnio vis., Raseinių aps., 
ūkininkų Anelės (Andraitytės) 
ir Stasio Džiugų šeimoje. Spau
doje pradėjo bendradarbiauti, 
lankydamas Girkalnio pradžios 
mokyklos V ir VI skyrių. Rašė 
trumpas žinutes apie savo kai
mo žmonių darbus ir nuotaikas. 
Pradžioje reiškėsi savaitiniame 
Mūsų laikraštis, kuris buvo la
bai mėgstamas kaimo gyventojų 
ir turėjo vaikams skirtą kam
pelį „Mykoliuko pastogė" (red. 
Vytė Nemunėlis). 1935 m. S. 
Džiugas už konkursinį rašinį 
laimėjo „Mykoliuko pastogės" 
pirmąją premiją, jos ir redak
toriaus V. Nemunėlio padrąsin
tas ryžosi toliau rašyti. 

Lankydamas Raseinių Žemės 
ūkio mokyklą, bendradarbiavo 
moksleivių žurnale Ateities 
spinduliai, kur buvo spausdi
nami jo ffilėraščiai. 1939 m. da
lyvavo žurnalo Karys mokslei
viams skelbtame konkurse ir 
laimėjo premiją. Tais pačiais 
metais už konkursinį rašinį 
laimėjo Žemės ūkio rūmų pre
miją. 

Lankydamas Kauno valstybi
nę Prekybos mokyklą, o vėliau 
saugusiųjų gimnaziją, rašė į 
Darbininką (red. Pranas Dovy
daitis), bendradarbiavo su Blai
vybė ir sveikata leidiniu. 1940 
m. moksleivių kūrybos almana
chas Pirmieji žingsniai, kartu 
su kitų jaunųjų rašytojų kūri
niais išspausdino ir Stasio 
Džiugo poezijos. Nuo 1937 m. 
Džiugas artimai bendradarbia
vo su Lietuvos Tautosakos ar
chyvu, yra surinkęs ir užrašęs 
daug liaudies dainų, pasakų ir 
mįslių. 

Per pirmą bolševikmetį kalin
tas. 1944 m. su žmona Sofija 
pasitraukė į Vokietiją. Hanau 
DP stovykloje kar tu su kitais 
literatais, leido vaikams laik
raštėlį Gimtinės žiburiai. Kurį 
laiką redagavo stovyklos infor
macinį biuletenį. 1946 — 1949 
m. J. Goethe universitete 
Frankfurte prie Maino studija
vo literatūrą. 1949 m. atvyko į 
JAV. 1957 m. La Salle ext. u-te 
Čikagoje baigė komercijos mok 
sius. Daug eilėraščių spausdi
no vaikų laikraštėlis Eglutė. S. 
Džiugas išleido kelias savo kū
rybos knygeles vaikams, Chres
tomatijos Lietuvių egzodo vaikų 
ir jaunimo literatūra 1945-1990 
dvitomio vienas iš sudarytojų. 
S. Džiugas yra ir bibliofilas: 
renka lietuviškas knygas, išleis
tas JAV ar kur kitur, jos savo 

lėšomis siunčia Lietuvos biblio
tekoms. Daug sukauptų knygų 
dovanojo Lietuvos M. Mažvydo 
bibliotekai, padėjo nustatyti au
torių slapyvardžius; 1999 m. 
bibliotekoje surengė išeivijos 
pirmą plakatų parodą. Raseinių 
viešoje bibliotekoje yra įsteigtas 
S. Džiugo knygų fondas. Rasei
nių rajono savivaldybės taryba 
š. m. rugsėjo 26 sprendimu už 
nuopelnus kraštui suteikė Ra
seinių piliečio Garbės vardą. S. 
Džiugas buvo veiklus Lietuvių 
bendruomenėje, dirbo Lietuvių 
fondo valdyboje. 

Iški l i š v e n t ė 

LRD premijų įteikimo šven
tė įvyko 2004.11.21 Jaunimo 
centro Čiurlionio galerijoje, su
traukusi gražų būrį mūsų lite
ratūros gerbėjų. Šventės atida
rymo žodį tarė LRD pirmininkė 
Stasė Petersonienė. Perskaičiu
si premijų skyrimo aktą, tūks
tantines laureatams įteikė Lie

tuvos fondo pelno skirstymo ko
misijos pirm. Kęstut is Ječius, 
rašytojams l inkėdamas tolesnės 
kūrybinės sėkmės. Tolesnėje 
šventės programoje mok. Elvy
ra Narut ienė dalyvius supažin
dino su St. Džiugo eilėraščių ir 
pasakų rinkiniu Kiškis neša do
vanų, išleistą Lietuvos Rašytojų 
sąjungos leidykloje Vilniuje. 
Prelegentė iškėlė rašytojo su
gebėjimus pasiekti labai platų 
vaiko pasaulį, visur bereiškiant 
tėvynės meilę ir ilgesį, su 
skausmu žvelgiant per Atlantą 
į toli likusią Lietuvą. Stasio 
Džiugo eilėraščius deklamavo 
Viltė Baliutavičiūtė, Indrė Vir-
šinskaitė ir Akvilė Zakaraus-
kaitė, Čikagos l i taunist inės mo
kyklos mokinės. 

Apie Česlovo Senkevičiaus 
kūrybą kalbėjo Stasė Peterso
nienė, minėdama jo knygą Ket
virtoji upė, kurios noveles su
daro rašytojo gimtinė Biržų 
krašte, autor iaus tėviškė, jo 
vaikystės ir j aunys tės upės, su 
paskutine „upe" Kanadoje. Čia 
sustojęs rašytojas pasakoja apie 
naujakurio išgyvenimus ir toli 
likusios tėviškės vaizdus. 

Knygoje Penki taškai yra Tė
viškė žiburių laikraštyje 1987-
1992 m. spausdinta Česlovo 
Senkevičiaus publicistika — ve
damieji, su temų įvairenybe, 
laiko aktualijomis. Jose auto
riaus žodžių t aupumas ir saki
niai skamba kaip poezijos pos
mai. 

Sofija Jelionienė perskaitė 
ištrauką iš knygos Penki taškai 
ir novelę „Metinis balius" iš 
knygos Ketvirtoji upė. 

Stasio Džiugo knygos Kiškis 
neša dovanų mecenato — Lietu
vių taut inės kul tūros fondo var
du sveikino laurea tus Petras 
Bučas. Jaunimo centro vardu 
sveikino Milda Šat ienė, Tėviš
kės žiburių bendradarbių vardu 
sveikino Aldona Šmulkšt ienė, 
JAV LB vardu sveikino Aušre
lė Sakalaitė, LSS skaut ininkų 
vardu sveikino Antanas Pau-
žuolis, buvęs Č. Senkevičiaus 
mokinys Liudas Ramanauskas 
bei J . Žadeikis. 

L a u r e a t u ž o d i s 

Ilgesne kalba pirmiausia pra
bilo rašyt. Česlovas Senkevi
čius: 

Rašyt. Stasys Džiugas su jo kūrybą deklamavusiomis Vilu- Baliutavk'iūte, 
Indre Viršinskaite ir Akvile Zakarauskaite. B. Kronienės nuotr. 

— Žmogus sutvertas kurti. 
Nuo pat kūdikystės iki gilios 
senatvės, jaučiant, ar ne, vyks
ta kūrybinis procesas. Grani
tas ar molis skirtas skulptū
roms, garsai rikiuojami sąs
kambiais, ištarti ar užrašyti žo
džiai sminga širdin, tvirtinasi 
sąmonėn. Tai dvasinė kulina
rija, kasdienis penas, be kurio 
žmogus mirtų anksčiau negu jis 
mano esąs dar gyvas. 

Užtat čia pat iškyla ir savi
kritika, aiškiau išgirstamas 
priekaištaujantis balsas, kad, 
va tuose ar anuose rašiniuose 
galėjo būti parinkti kiti žodžiai, 
galėjo būti mintis išsakyta be 
daugtaškių, galėjo būti paieško
ta kitokia išraiškos forma... Tas 
„galėjo būti" įkyriai lydi tave 
nuo ryto iki vakaro. Bet kai pri
pranti prie to palydovo, jis pa
virsta mielu bičiuliu. Tai dar 
viena keista „santuoka", kuri 
nebus niekada registruojama 
valdžios įstaigose. Toji bičiu
lystė kasdien kala į galvą tiesą, 
kad menkiausias pyptelėjimas 
toli gražu nėra simfonija, kad 
ne kiekvienas atsivėrimas pa
rinktais ir nudailintais žodžiais 
jau yra literatūros veikalas. 

Nuolatinė savikritika nelei
džia užsnūsti. Tas savasis bal
sas dažnai būna geriausias 
vertintojas. Tik reikia jo klau
syti, ir tai nemažiau kaip kū
rybos pirkėjų, vartotojų, premi
jų dalintojų. Taipgi būtina pri
pažinti, kad savikritika papras
tai skatina ir darbštumą, be 
kurio joks talentas nėra išlukš
tenamas iki paslėpto branduo
lio. 

Bandžiau ir bandau derintis 
prie šitokių išvadų. Deja, gyve
nimo lūžiai ir vingiai, priimtos 
pareigos ne vieną kartą verste 
vertė būti kitokiu negu iš tik
rųjų norėjau. Tas didysis gyve
nimo „Reikia" nesykį nugalėjo 
širdies gilumoj slypintį įkvėpi
mą. Tarsi kažkoks likimas būtų 
gyvenęs mano vietoj, daręs vis
ką už mane. Vienas dalykas su 
tuo nežinomuoju susiderino. 
Tai bendras kelias. Ir tasai 
„Reikia", ir nežinomasis, ir aš 
pats tuo keliu ėjome — nuo vai
kystės iki šių dienų. Vis raši
nėjimai, eiliavimai, laiškai, die
noraščiai, kronikinės žinutės, 
pasakos, novelės, straipsniai 
apie viską — vis spauda, spaus
tuvės, redakcijos. Nelygioj ko
voj širdies kūryba grūmėsi su 
tuo didžiuoju „Reikia". Ar lai
mėjo trumpos akimirkos, ar iš
tisi dešimtmečiai, taškais pavir
tę — knieti surasti teisingą at
sakymą. 

Rodos, taip toli tuo raštijos 
keliu nueita ir taip nedaug pa
likta. Turbūt liko nemažai tuš
čių erdvių, kurių nebepripildy-
si, nes žingsniai tik pirmyn ve
da. Ir juo toliau, tuo aiškiau 
prieš tave iškyla klausimas, 
kaip linksniuojama žmogiškoji 
kūryba? Kieno paskutinis žodis 
vert inant nueitą gyvenimo ke
lią? 

Žemiškieji palikimai amžiny
bei nepriklauso. Tikėtina tik, 
kad žmogus — kūrėjas juos 
paverčia šviesuliais, rodančiais 
jo dvasines savybes, patvirti
nančias gyvenimo prasmę ir 
tikslą. 

Ačiū už dėmesį, rengėjams už 
šią malonią popietę, už mano 
darbų pripažinimą ir įvertini
mą". 

Stasys Džiugas prabilo tokiais 
padėkos žodžiais: 

— Mieli šios literatūros pre
mijų įteikimo šventės dalyviai. 
Man yra didelė garbė su jumis 
pabūti ir tą premiją priimti. Ta 
gražia proga, noriu pareikšti 
padėką asmenims, kurie prisi
dėjo prie premijos laimėjimo. 
Tokių progų pasitaiko gal vieną 
kartą gyvenime arba niekad. 

Reiškiu didelę padėką LRD 
sudarytos literatūrinės 2004 m. 
premijų komisijos pirm. rašyt. 
Draugo vyr. redaktorei Danutei 

Bindokienei, jai sėkmingai vado
vaujant padarė malonų spren
dimą, kurio nesitikėjau. Nuo
širdus ačiū jai ir visai komisi
jai. 

Knygą Kiškis neša dovanų iš
leido Lietuvos rašytojų sąjun
gos leidykla. Ji buvo gražiai iš
leista su Tautinio kultūrinio 
fondo parama. Labai dėkoju vi
suomenininkui Petrui Bučui, 
kuris yra vienas to fondo valdy
tojų. Tikiu, kad jo geras žodis 
rado palankų pritarimą mano 
prašymui, gauti paramos tos 
knygos išleidimui. 

Padėka priklauso ir Lietuvių 
fondui, kuris kiekvienais me
tais skiria piniginę premiją 
LRD—jai už geriausią tų metų 
išleistą literatūrinį kūrinį. Dė
koju LF pelno paskirstymo ko
misijos pirmininkui Kęstučiui 
Ječiui, kuris LF vardu įteikė 
man skirtą premiją. Nuoširdus 
ačiū mokytojai Elvyrai Naru-

tienei už gražių žodžių pynę 
Kiškis neša dovanų — knygos 
pristatymą. Ačiū Čikagos litua
nistinės mokyklos mokinėms už 
gražų mano eilėraščių deklama
vimą. Ypač dėkoju LRD pirmi
ninkei už sumanumą, rūpestį ir 
didelį darbą ruošiant šią šven
tę. 

Baigdamas dar noriu pareikš
ti nuoširdžią padėką ir mano 
žmonai Sofijai, kuri buvo ir yra 
stiprus ramstis mūsų abiejų 
gyvenime, rėmė visus mano 
darbus ir planus, todėl ši garbė 
ir gauta premija, priklauso ir 
jai, mielai dalinuosi su ja lygio
mis". 

Literatūrinė šventė užbaigta 
LRD pirm. Stasės Petersonie
nės padėkos žodžiu Lietuvių 
fondui už premijas ir jų komi
sijai, bei visiems šventės daly
viams, visus pakviečiant vai
šėms. 

Anatolijus Kairys 

PETRARCA FRANCESCO ATMINIMUI 

Ji nuskubėjo. Žingsniai jos smulkučiai, 
Grakšti, jos veido grožis nuostabus -
Ji nešė puokštę žydinčių katučių, 
Už ją gražesnės niekada nebus... 

Aš ją sekiau iš tolo, tik iš tolo, 
Tačiau vaizduotė matė iš arti -
Kaip saulė pasirodė ir nutolo, 
Paliko širdyje žaizda skaudi... 

Paveikslas jos man Dievo patikėtas, 
Užmiršti negalėsiu vaizdo jos -
Nors amžinai reikėtų man kentėti, 
Bet grožis šis atpirks skausmus kančios. 

Neramią mano širdį grožis valdo, 
Vien grožyje pravirksta mano maldos. 

FRANCESCO PETRARCA ATMINIMUI 

Ją pamačiau išeinant iš bažnyčios, 
Balta skarutė dengė jos pečius -
Nuo maro ir kitų ligų išgyčiau, 
Jei grožis šis pakviestų į svečius. 

Jos kasos ilgos, lyg geltonas šilkas, 
Švelniausias šilkas iš šilkų visų -
Jos akys mėlynos, liepsnelėm žvilga, 
Gražesnių žemėje niekad nerasiu... 

O rankos, rankos! Dieve, leisk paliesti, 
Nors vieną kartą pabučiuoti jas! 
Jų grožis man tamsias mintis apšviestų, 
Dainas sudėčiaujai idealias. 

O grožis! Tai žmogaus brangiausias turtas, 
Deja, jis mūsų akimis sukurtas. 

PETRARCA FRANCESCO ATMINIMUI 

III 

Kada sutinka grožis stebuklingas, 
Aš jam lyg kryžiui galvą palenkiu 
Ir atidavęs pagarbą tikiu -
Nepalietė jo akys geidulingos. 

Jos vardas retas, kaip ir grožis - Laura! 
Kartojau jį dažnai, gal per dažnai -
Jis man nebuvo duotas dovanai -
Turėjau pinti jai vainiką laurų. 

Jos pėdsakais ėjau, ieškojau grožio, 
O grožis bėgo nuo manęs toliau, 
Kol vieną šviesią dieną, pagaliau, 
Gražutė Laura atnešė man rožę... 

Ir grožis jos nustojo būt gražiu, 
Priprato mano akys pamažu. 

Pastaba. Petrarca Francesco (1304-1394) — vienas žy
miausių italų poetų, sonetų meistras. Šiemet sueina lygiai 
700 metų nuo jo gimimo. 
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Valio talentingiesiems muzikams! 
LAIMA KRIVICKIENE 

Taip lauktas Valstybinio Vil
niaus kvarteto koncertas, kurį 
tikrai buvo ver ta išgirsti, pali
kęs stiprų įspūdį, pripildęs 
klausytojus užburiančia muzi
ka, jau įvyko. Tai buvo vėsų 
lapkričio 11-osios, ketvirtadie
nio, vakarą, kai link Pasaulio 
lietuvių centro vienas po kito 
suko automobiliai, veždami 
klausytojus, muzikantus, o tuo 
pačiu visus tikruosius gerada
rius, nes šį vakarą ranka ran-
kon jungėsi muzika ir labdara. 
Gerai žinomi Lietuvos muzikai 
- Audronė Vainiūnaitė, Augus
tinas Vasiliauskas, Girdutis Ja
kaitis ir Artūras Šilalė, jau sep
tintąjį kartą keliaujantys 
Amerikos žeme su įdomia kon
certine programa, koncertuoda
mi amerikiečių salėse, nepa
miršo ir bičiulių lietuvių. Šv. 
Kazimiero bažnyčioje, Los An
geles, CA, koncertavo lapkričio 
5 d. Indrės Tijūnėlienės, Lietu
vos vaikų globos būrelio „Sau
lutė" vadovės, pakviesti, malo
niai sutiko savo kelionės metu 
apsilankyti Lemonte ir Lietu
vių dailės muziejaus salėje su
sitikti su savaisiais gerbėjais 
bei klausytojais. Čia jie atvyko 
po sėkmingo koncerto San 
Francisco „The Kohl Mansion" 
salėje palydėti David Bratman 
išraiškiu straipsniu apie Lietu
vos kvarteto atlikėjus ir jų sva
rias, įdomiai nuskambėjusias 
muzikines dovanas. 

Valstybinis Vilniaus kvarte
tas muzikos meno žinovų ir kri
tikų prilygintas geriausiems 
Europos šio žanro ansamb
liams, repertuare sukaupė 450 
kūrinių, per 150 šiuolaikinių 
užsienio autorių, apie 100 lietu
vių kompozitorių opusų, iš 

kurių 50 ir jiems skirtų. An
samblis atlieka visus Haydn 
kvartetus (jų net 83), visus 
Liudvik van Beethoven kvarte
tus, visus M. K. Čiurlionio 
kvartetinius kūrinius, atlieka 
belgų, vokiečių, austrų, italų, 
prancūzų, danų, suomių kvar
tetinius kūrinius, rengia kon
certinius ciklus, įrašęs per 40 
plokštelių ir CD. Išleido unika
lią „skambančią knygą" - J. 
Haydn - V. A. Dambravos 
„Septyni žodžiai" - ir pažadėjo, 
kad su naujuoju Muzikos barų 
numeriu atkeliaus L. van Bee
thoven viduriniojo laikotarpio 
kvartetai įrašyti CD. Visko ne
suskaičiuoti, daugiau kaip tris 
dešimtmečius griežiantis, Vil
niaus kvartetas palieka ryškų 
ženklą Lietuvos kultūros gyve
nime, kūrybingai įsirašo Euro
pos, viso pasaulio muzikos 
meno skleidėjų erdvėje. 

1972 m. ansamblis laimėjo 
aukščiausią kvartetų konkurso 
Belgijoje apdovanojimą, 1973 
m. jam buvo suteiktas Vilniaus 
kvarteto vardas. 1979 m. kolek
tyvui paskirta Valstybinė pre
mija. 

Vilniaus kvartetas gerai ži
nomas Amerikos lietuviams. 
Kaip priminė Indrė Tijūnė-
lienė, prieš 6 metus kvartetas 
jau grojo „Saulutės" rengtame 
koncerte ir bendradarbiavimas 
tęsiasi. 2000 m. po M. K. 
Čiurlionio 125 festivalio rengi
nių, įspūdingų koncertų, vil
niečiai muzikai tapo visai sa
vais, artimais ir laukiamais, o 
2002 m. Lietuvių fondo įverti
nimas Dr. A. Razmos kultūrine 
muzikine premija, kvartetą iš
skiria iš daugelio žymiųjų at
likėjų būrio. 

Tą lapkričio 11-osios vakarą 
klausytojus, besirenkančius į 

Draugo bendradarbė Laima Krivickienė po koncerto Lietuvių dailės mu
ziejuje kalbasi su Augustinu Vasiliausku. L Tijūnėlienės nuotr. 

Dr. Jono Basanavičiaus premija 
Atkelta iš 1 psl. 

Šiemet vartome penkio
liktąjį šio įdomaus leidinio, at
spindinčio visų Lietuvos re
gionų etninės kultūros paveldą, 
numerį-

Dar būtina paminėti, kad 
Kraštotyros draugija pradėjo 
keletą svarbių kultūros akcijų. 
Visų pirma, tai - medžiagos 
išnykusių kaimų istorijai" rinki
mas ir spausdinimas. J au 
išleista šimtai knygų ir knyge
lių apie kolchozų laikais iškel
dintus, numelioruotus kaimus, 
jų žmonių likimus, - tegu nors 
raštuose išliks tų gyvenimų at
mintis. 

Kraštotyros draugija taip pat 
keletą metų paeiliui organizavo 
ekspedicijas į Karaliaučiaus 
kraštą tuo metu, kai ten gyve
nantys lietuviai dar niekam 
nerūpėjo. Išvykų metu užpildy
ta daug sociologinių duomenų 

Lietuvių dailės muziejaus sa
les, pasitiko „Saulutės" vadovė 
ir ištikimos, nenuilstančios jos 
bendramintės. Indrė Tijūnėlie-
nė, pasveikinusi susir inkusius, 
pristatė Valstybinio Vilniaus 
kvarteto muzikantus : Audronę 
Vainiūnaitę (I smuikas), Artū
rą Šilalę (II smuikas) , Girdutį 
Jakaitį (altas) ir Augustiną Va
siliauską (violončelė). Pirmoje 
koncerto dalyje kvar te tas grie
žė Juozo Naujalio „Svajonę", 
Franz Schubert Quar te t tsa tz c -
moll ir Luigi Boccherini -
Kvartetą A-du r op. 33, Nr. 6 1. 
Allegro; 2. Andantino lentarel-
lo; 3. Minuetto con moto; 4. Fi
nale. Presto assai . Vilniaus 
kvarteto koncertai klausytojus 
žavi ne tik puikiu meistriš
kumu, ypatinga garso kultūra, 
jautriu ansambliškumu, bet ir 
savita, išskirtine interpretacija, 
ir suteikia nepamirš tamų įspū
džių. Skambant i muzika ir įtai
gus, papildantis ir kviečiantis 
įsigilinti į žmogaus gyvenimo 
prasmę, žodis, išsakytas violon
čelisto Augustino Vasiliausko 
prieš nuskambant L. van Bee
thoven Quarte t Nr. 15 in A -
minor Op. 132 muzikai antroje 
koncerto dalyje, tapo gerąja 
sėkla pasėta klausančiojo sie
loje. 

Styginių kvar te tus , kaip 
mums kalbėjo Augustinas Vasi
liauskas, L. van Beethoven kū
rė visą savo gyvenimą. Kartais 
jie pasirodydavo vienas po kito, 
sudarydami išt isas serijas, o 
kartais juos skirdavo ilgas laiko 
tarpas. Beethoven išspausdino 
16 kvartetų ir Didžiąją fugą, 
kuri natų leidiniuose žymima 
17-uoju numeriu. Pirmieji šeši 
kvartetai parašyt i iki 1800 m., 
vėlesni penki - 1806-1910 m., 
šeši paskutinieji - 1823-1826 
m. Trylika metų prabėgo nuo 
11-ojo kvarteto sukūrimo. Per 
tuos metus kompozitorius pa
tyrė daug skaudžių išgyveni
mų, kurie tačiau nesumažino jo 
kūrybos intensyvumo. Buvo 
parašytos VII, VIII, LX simfoni
jos, Iškilmingosios mišios. 
1823-1826 m. geneaiusis kom
pozitorius parašė penkis vėly
vuosius kvar te tus , pabaigusius 
jo kūrybos kelią. 

Kvartetas Nr. 15, a-moll, op. 
132, pradėtas 1824 m., dėl sun
kios ligos užbaigtas tik 1825 m. 
rugpjūtį. Pa ts kompozitorius 
laiške leidėjui rašė: „Apolonas 
ir mūzos neleis manęs atiduoti 
mirčiai, kol aš j iems tiek skolin
gas..." Varžybų su lemtimi idėja 
šiame kvartete tur i grynai lyri
nę - filosofinę potekstę. 

Pirmoji dalis - nepaprastai 
intymus ir giliai individualus 
sielos išsisakymas. Jis praside
da niūria aštuonių taktų įžan

ga, po kurios skamba veržlus 
Allegro. Jo dinaminiai bangavi
mai ir netikėtos pauzės nuolat 
p r imena įžangos nuotaikas. An
troji dalis - lendlerio ritmo 
scherzo, simbolizuojantis dva
sinį pagijimą. Trečiojoje dalyje 
vėl gr įžtama į giliausią susi
kaupimą. Tai „sveikstančiojo 
padėkos giesmė Dievybei". Iš
kilmingo choralo paslaptingu
mas sukur ia jėgų antplūdžio 
įspūdį. Po intymiausių išsisa
kymų, pasigirsta maršas , — pats 
netikėčiausiais in tarpas kom
pozitoriaus kvartetuose. Tai 
t r umpa ketvirtojo dalis - ener
gingo, žvalaus ir t au raus cha
rakterio muzika. Šiame marše 
aiškiai girdimas pirmosios da
lies intonacijos. Penktoji dalis — 
dramat iškas pirmojo smuiko 
rečitatyvas, skambant is kitų 
trijų ins t rumentų tremolo fone. 
Po jo be pertraukos prasideda 
šeštoji dalis - finalas. R. Rol-
land žodžiais tar iant , „trūksta 
t ik žodžių, kad suskambėtų ly
rinės dramos a r operos scena..." 
Ner imu alsuojančioje finalo 
muzikoje pasigirsta nuostabi 
melodija, kurioje atsiskleidžia 
kompozitoriaus siela. J i sužeis
ta , bet nepalaužta ir ilgisi 
laimės bei supratimo. Tai viena 
subtiliausių Beethoven sukurtų 
melodijų. Atsistoję klausytojai 
audringais aplodismentais iš
prašė bisą. Švelnūs J . Haydn 
muzikos garsai, rožių žiedai mu
zikantų rankose ir Indrės Ti
jūnėl ienės gilios padėkos žo
džiai reiškė koncerto pabaigą. 
Tik žiūrovai dar nesiskirstė, 
norėjo asmeniškai padėkoti at
likėjams už nuostabų koncertą, 
kad nuoširdžiai atsiliepia į 
kvietimą ir savo muziką dova
noja jos išsiilgusiems, pažadė
dami vėl sugrįžti. 

Ir šiandien po sėkmingų kon
certų The Cleveland Museum 
of Art, Gartner Auditorium 
salėje (XI. 13 d.) ir Akron uni
versiteto Guzzetta Recital Hali 
(XI. 14 d.) rengiamų koncertų 
serijų, j au Lietuvoje, vėl įsilieja 
į akademinę koncertinę veiklą. 
O Draugą pasiekė LR garbės 
konsulės Ingridos Bublienės 
laiškutis su The Plains Dealer 
dienraštyje iškart po koncerto 
išspaudintu "muzikos kritiko 
Donald Rosenberg straipsniu ir 
prierašu: „...Cleveland dienraš
čio The Plains Dealer t iražas 
per milijoną. Donald Rosenberg 
tai vienas žymiausių muzikos 
kri t ikų Amerikoje. Valio Lietu
va! Valio talentingiems Valsty
binio Vilniaus kvarteto muzi
kams, apie kuriuos rašoma, 
kurių „aukščiausio lygio atliki
mas" džiugina muzikos žinovų, 
atidžių klausytojų širdis ir min
tis . 

Valstybinis Vilniaus kvartetas, neseniai koncertavęs JAV-se. B kaires: Augustinas Vasiliauskas, Arturas Šilalė, 
Audronė Vainiūnaitė ir Girdutis Jakaitis. 

Dviejų kvartetų koncertai 
PRANAS VISVYDAS 
Pirmas - Vilniaus styginio 

kvarteto Los Angeles Šv. Kazi
miero bažnyčioje prie altoriaus 
penktadienį (XI.5) vakare. Ant
ras - LA vokalinio vyrų kvarte
to salės scenoje sekmadienio 
(XI.7) popietės vaišėse, minint 
BALFo 60 metų veiklą. 

Į pirmąjį nuvažiuoti gatvėmis 
ir „greitkeliais" užtruko maž
daug 2 valandas. J antrąjį — 
zvimbte per 25 minutes. Tiesiog 
braunasi pageidavimas: niekad 
nerengti koncertų penktadienių 
vakarais! Tokiu metu dauguma 
Pietų Kalifornijos gyventojų 
ryžtasi išbandyti savo kantry
bę eismo kamščiuose, trokš
dami žūtbūt pasiekti, ar tai 
NBA krepšinio rungtynes, ar 
kokį muzikinį spektaklį, ar per 
kančias nukakt i į malonų res
toraną Hollywoode. Vairuoto
jams dalgis po kaklu. 

Tik dėlto į penktadienį Vil
niaus styginio kvarteto kon
certą nuvažiavau gerokai pavė
lavęs. Pirmoje dalyje išgirdau 
grojamą paskutinį numerį -
anot programos lakšto -Luigi 
Bocherini Quartet in A. major, 
Op. 33, No 6. Anksčiau atlikti 
kūriniai buvo: Franz Schubert 
String Quartet No. 12 in C mi
nor, „Quarterttsatz" ir Juozo 
Naujalio „Svajonė". Iš to oran
žinio lapo sužinojau, jog žodis 
kvartetas angliškai rašomas su 
viena „t" gale, o vokiškai su 
dviem „t t". Gyveni ir mokaisi. 
Deja, nesuradau tų keturių 
dvasingų atlikėjų pavardžių. 
Tik jų bendrą nuotraukėlę, ori
ginaliai įrėmintą smuike pavi
dalo piešinyje. Gal buvo ir koks 
kitas leidinėlis? Aš tokio, nusi
pirkęs bilietą, negavau. Įsiti

kinau - bažnyčioje palanki 
akustika. Sėdėjo maždaug 90 
klausytojų. 

Taigi šie „bevardžiai" meis
trai - violončelistas, du smuiki
ninkai ir smuikininkė - mane 
sužavėjo antroje dalyje atlieka
mu Ludwig van Beethoven 
kvartetu No. 15 in A minor, op. 
132, ku r darniai sudėtingu, tie
siog kerinčiu frazavimu išsa
komas anuometinis didžiojo 
kompozitoriaus mąstymas, ne
retai pakylantis į žmogaus sie
los aukščiausias sferas, bet nie
kada neprarandantis emocinio 
saito. Tai bent simfoninis skry
dis! Gastroliuojančių Vilniaus 
stygininkų susigrojimo ir įsi
jautimo įrodymas! Su kūrinio 
dalių prasmėmis iš skaitomo 
teksto klausytojus supažindino 
violončelistas - vadovas. 

Žvilgterėkime į sekmadieninį 
dainininkų kvartetą. Tuos gra
žiabalsius vyrus pažįstu nuo 
pat įsikūrimo Los Angeles teri
torijoje: Antanas Polikaitis (ba
ritonas), Rimtautas Dabšys (bo
sas), Emanuelis Jarašūnas (pir
mas tenoras) ir Bronius Seliu-
kas (antras tenoras). Per tiek 
metų gerai susidainavę. Rimtai 
atrodantys scenoje šalia ištiki
mosios akompaniatorės Rai
mondos Apeikytės. Klausytojai 

anketų, suregistruoti vaikai, 
kuriems reikia lietuviškos mo
kyklėlės, fiksuotas istorinis ir 
kultūrinis paveldas, benykstan-
tis akyse; bibliotekoms nuga
benta nemažai lietuviškų kny-
gū-

Naujausia akcija, kuriai entu
ziastus telkia Irena Seliukaitė-
lietuviškosios kryždirbystės 
tradicijos pristatymas pasau
liui, šio amato atgaivinimas, 
meistrų globa ir visokeriopas 
skatinimas. 

Visų kraštotyrininkų ir et
ninės kultūros mylėtojų vardu 
sveikindami Kraštotyros drau
gijos pirmininkę I. Seliukaitę 
jos pasiaukojamo darbo įverti
nimo valstybine dr. J. Basana
vičiaus vardo premija proga, 
linkime jai energijos ir iš
tvermės darbuose, labai reika
linguose šiandien ir tautai, ir 
valstybei. 

daugmaž žino jų repertuarą, 
sudarytą iš to, kas mūsų šir
džiai labiausiai artima — patrio-
tikos, romantikos, gimtinės il
gesio, dabar Lietuvoje naujų 
išpopuliarėjusių dainų, na, ir 
nesenstančių šlagerių (moterys 
tirpsta, girdėdamos tango rit
mu dainuojamų „rožę, kurią aš 
tau dovanojau"), galop ir links
mo išdaigavimo prie alučio, ar 
politikos. 

Regis, kalbu apie juos padė
vėtomis frazėmis, bet šį sykį 
savo dainavimą jie išmoningai 
ir vykusiai papuošė choreogra
fine išraiška. Be jokio chaotiško 
palaidumo. Švelniais sinchroni
zuotais judesiais. Šypsenomis. 
Šiaip ar taip, galantiškas vaikš
čiojimas scenoje arba vieningas 
rankų ar kojų pakėlimas kan
kano stiliumi jau yra publiką 
džiuginantis dalykas. Nenuos
tabu kad BALFo rėmėjai sukėlė 
ovacijų audrą, net keli vyno bu
teliai apvirto ant stalų. 

Tegul ši auditorijos paskata 
įveda juos į naują tarpsnį, ku
riame daina su judesiu, lyg se
suo su broliu, skambiai žy
giuoja pajūriais pamariais, ir 
valso ar tango taktais bent 
kėdėse šokdins muziką mylin
čius žiūrovus. 

Leidiniai 
Sukaktuvinį žurnalo 
numerį pasitinkant 

Los Angeles vyru kvartetas. K kairės: Rimtautas Dabšys. Antanas Polikaitis, akompaniatorė Raimonda Apci-
kytė. Emanuelis Jarašūnas. Bronius Senukas. Jono l'rbono nuotrauka. 

Šiaurės Amerikos Lietuvių 
muzikos sąjungos kartą me
tuose išleidžiamas žurnalas 
Muzikos žinios, su 255-uoju 
numeriu skaitytojus pasiekęs 
spalio antroje pusėje, mini 
70-tą gyvavimo sukaktį. Kad 
tas žurnalo numeris yra sukak
tuvinis, sužinome tik priartėję 
prie 18—to puslapio. Tame pus
lapyje matome pirmojo Muzikos 
žinių (toliau — M. ž.\ išėjusių 
1934 m., viršelio antspaudą, 
užrašą: Muzikos žinios mini 70 
metų sukaktį ir buvusių bei 
esamų redaktorių nuotraukas. 
Tai ir viskas. Taip ir knieti pa
siskųsti redaktoriams, kad su
kaktuvių proga buvo pagailėta 
nors kukliu žodeliu žvilgterėti į 
žurnalo nukeliautą netrumpą 
kelią. 

Atskleidus M.ž. žurnalo, pa
puoštą chorvedžio, vargoninin
ko Antano Skridulio nuotrauka, 
viršelį, (paprastai, tikėtumeisi 
rasti ir platesnį to asmens 
aprašymą, deja - to teko pasi
gesti) pasitinka vargonų restau

ratoriaus, muzikologo Rimanto 
Gučo platus ir įdomus straips
nis apie vargonus. Tame 
straipsnyje daug vietos skirta, 
kilusiam iš įtakingos XVII am
žiaus vargonų meistrų giminės, 
vargonų meistrui Adamui Gott-
lobas Casparini (1715-1788). 
Skaitome, jog jis Karaliaučiaus 
krašte, Lenkijoje ir Lietuvoje 
buvo pastatęs apie 45 vargonus. 

Nukelta į 4 psl. 
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Leidiniai 
Sukaktuvinį žurnalo 
numerj pasitinkant 

Atkelta iš 3 psl. 

„Deja, - rašo R. Gučas, - dau
guma jo pastatytų vargonų 
žuvę Antrojo pasaulinio karo 
liepsnose. Vieninteliai, beveik 
nesugadinti ir nepakeisti, yra 
išlikę tik Šv. Dvasios bažny
čioje Vilniuje." 

Straipsnyje rašoma, kad 
Švedijoje prie Goteborgo uni
versiteto, įsikūręs Vargonų ty
rimo ir restauravimo centras. 
Su tuo centru, 2000 m. Lietuvos 
kultūros ministerija yra pasi
rašiusi sutart į parengti išsamią 
Vilniuje esančių vargonų doku
mentaciją - juos smulkiai pa
matuoti , nubraižyti ir ištirti ga
mybos technologiją. 

Pasigirdus kalbai, kad 
Rochester (JAV) episkopalų 
Kristaus Karaliaus bažnyčiai 
reikia naujų vargonų, buvo pasi
r inkta pastatyt i pagal vil
niškių, A. G. Casparini paga
mintų vargonų, repliką. Dr. 
Giedrės Kumpikaitės „Lietuvių 
radio" laidoje, New Yorke buvo 
paskelbta informacija, supa
žindinanti visuomenę su tuo is
toriniu projektu, vykdomu ben
dradarbiaujant su Lietuvos 
Kultūros ministerija, Goteborg 
Organ Art Center, (Švedija) ir 
Rochester Episkopalų vyskupi
ja. Spalio 21-24 dienomis, East
man Schooi of Music, Roches
ter, NY vyko vargonų muzikos 
festivalis. Festivalio atidaryme 
Lietuvą atstovavo LR ambasa
dorius Washingtone Vygaudas 
Ušackas ir Vilniaus mero pava
duotojas Kęstutis Masiulis. 

Visais atžvilgiais vertingo 
straipsnio pabaigoje, autorius 
neigiamai atsiliepia apie kom
piuterinius vargonus: „Tokių 
greito darbo elektra valdomų 
pusvargonių sovietmečiu pri
kaišiota į daugelį bažnyčių. Jie 
niekada padoriai neveikė ir 
neskambėjo, o dabar jau meta
mi lauk, taip patvirtindami 
seną patar lę apie greitą darbą". 

Kitame straipsnyje LMA do
centė dr. Ramunė Kryžauskie-
nė rašo apie pianistą, kompozi
torių, muzikos kritiką Vytautą 
Bacevičių: „Vingiuotas atlikėjo 
kūrybinis kelias, trukęs dešimt
mečius, atspindi nelengvą at
likėjo dalią Lietuvoje (1926-
1939), o vėliau sudėtingomis 
emigracijos sąlygomis (1939-
1970), nuolatinę kovą už savojo 
meno idealų įtvirtinimą". 

Autorė, iškėlusi V. Bacevi
čiaus neeilinius gabumus, jo 
talentą, pasiekimus ir nusivyli
mus, straipsnį baigia taip: „Di

dis menininkas, sukūręs daugy
bę originalių įvairių žanrų 
kūrinių, koncertavęs geriau
siose pasaulio salėse, parengęs 
nemažą būrį jaunųjų pianistų, 
mirė didžiame neturte. Nedaug 
trūko, kad ir Vytauto Bace
vičiaus kapas, kaip kažkada ge
nialaus W. A. Mozarto, būtų li
kęs nežinomas". 

Vitalija Pulokienė kalbina 
nuvykusį į Vilnių vargoninin
ką, chorvedį, kompozitorių, pe
dagogą Faustą Strolią (pokalbis 
perspausdintas iš dienraščio 
„Draugas"). Jam esant Vilniuje, 
Šv. Kazimiero bažnyčioje, buvo 
suruoštas | jo kūrinių autorinis 
koncertas. Koncerto metu F. 
Stroliai buvo įteiktas Lietuvos 
valstybės ordinas „Už nuopel
nus Lietuvai" ir LR prezidento 
R. Pakso padėkos raštas. 

Studijas apvainikavusią hu
manitarinių mokslų daktaro 
laipsniu (Ph.D.), muz. Emiliją 
Pakštaitę-Sakadolskienę pris
tato Kazys Skaisgirys. 

Ypač intriguojantį straipsnį 
apie išgelbėtus Estijos prezi
dento K. Pats laiškus, para
šytus jam būnant tremtyje, pa
teikia Lietuvos archyvų depar
tamento generalinis direktorius 
Vidas Grigoraitis. Tų laiškų ko
pijas atvykęs į Lietuvą iš Kana
dos Antanas Keblys perdavęs 
Estijos ambasadai Lietuvoje. 

Faustas Strolia rašo apie 
chorinį meną Europos ir lietu
vių tautų kultūroje, Klaipėdos 
universiteto išleistas tris kny
gas, o Pranas Zaranka paaiški
na, kaip Bernardas Brazdžionis 
taisė „Garbės himną". 

Rūpestingai surinkta ir pa
ruošta muzikinė kronika iš 
JAV, Kanados ir Lietuvos. 
Tačiau, kas ją taip rūpestingai 
sudarė, neparašyta. Spėčiau, 
kad kaip ir anksčiau, taip ir šį 
kartą tą darbą bus atlikęs muz. 
Stasys Sližys. 

Nepamiršta prisiminti gar
baus amžiaus sulaukusių šešių 
sukaktuvininkų, o taip pat ir 
apgailėti dešimt 2003-2004 m. į 
Amžinybę iškeliavusių muzikų 
(daugelis jų apžvelgti plačiai), 
ir paminėti neseniai mirusieji 
19-ka dainininkų. 

Priede: gaidos „Mano malda" 
(muz. Liudo Stuko, žodž. Ados 
Skučienės). 

Muzikos žinios žurnalą lei
džia Šiaurės Amerikos lietuvių 
muzikų sąjunga. Žurnalą jau 
net nuo 1987 m. ištvermingi re
daguoja redaktoriai Kazys 
Skaisgirys ir Stasys Sližys. 

P . Pa lys 

„Gyvenu neturtingai, bet prasmingai •>•> 

Ina Bertulytė—Bray Žilevičiaus—Kreivėno muzikologijos archyve Čika
goje rado seną tėvo, kompozitoriaus Juozo Bertulio kurinį. 

Edvardo Šulaičio nuotra 'ika. 

Komp. Juozo Bertulio 
Bažnytinė muzika 

Čikagą pasiekė čia gyvenusio 
ir 1969 metais mirusio žinomo 
lietuvių kompozitoriaus, o taip 
pat pedagogo ir choro dirigento, 
Juozo Bertulio nauja kūrybos 
knyga, pavadinta Bažnytinė 
muzika. Tai jau antrasis šio 
kūrėjo kūrybos leidinys: 

2003 m. pasirodė jo kūriniai 
fortepijonui. Ankstesnis sąsiu
vinis turėjo 54 puslapius, o šis 
yra daugiau negu dvigubai di
desnis - 122 psl. 

Klaipėdos universiteto leidyk
los išleistai knygai plačią įžan
gą parašė viena iš jos sudary
tojų bei redaktorių prof. dr. 
Daiva Kšanienė. Ji teigia, kad 
rinkinio sudarytojai iš gausios 
kompozitoriaus bažnytinės mu
zikos palikimo atrinko pačius 
originaliausius, meniškai ver
tingiausius kūrinius. Taip pat 
buvo siekiama leidinyje iš
spausdinti kuo įvairesnes skir
tingų žanrų, sudėčių bei pas
kirties J. Bertulio bažnytines 
kompozicijas. 

„Meniniu, konfesiniu bei so
cialiniu požiūriu vertingą J. 
Bertulio kūrybos dalį sudaro 
katalikiškos bažnytinės muzi
kos kūriniai, kurie tarpukario 
laikais dažnai skambėdavo 
Klaipėdos krašto katalikų baž
nyčiose, o po Antrojo pasaulinio 
karo - Amerikos lietuvių para
pijose. Tai giesmės įvairių su
dėčių chorams, solistams su in
strumentiniu (vargonų, fortepi
jono, kamerinių ansamblių ir 
kt.) pritarimu, stambesni kan-

Vlgirdo Grigaičio nuotrauka. 

tatinio pobūdžio kūriniai, mi
šios... Dauguma J. Bertulio baž
nytinių kūrinių yra nesudė
tingi, nes buvo skirti gan kuk
liems bažnyčių chorams, solis
tams ir vargonininkams, ne vi
sada pasižymėjusiems didesniu 
meniniu pajėgumu, sugebėjimu 
atlikti sunkesnius veikalus", -
sako D. Kšanienė. 

Šiame J. Bertulio rinkinyje 
vyrauja giesmės, skirtingos 
savo muzikos kalba, apimtimi, 
s t ruktūra bei sudėtingumu. 
Šalia kuklių giesmių chorui, 
čia išspausdintos ir sudėtinges
nės, labiau išplėtotos gies
mės, kurios pasako, kad kom
pozitorius mokėjo ir galėjo pra 
bilti rimtesne bažnytinės muzi
kos kalba. 

Į šį leidinį taip pat yra įdėtos 
dvi dalys iš Mišių šv. Antano 
garbei - „Kyrie" ir „Agnus Dei". 
„Nedidelėse, periodo apimties, 
dalyse akivaizdžiai atsisklei
džia J. Bertulio kaip talentingo 
melodisto bei polifonijos žinovo 
savybės", - teigia anksčiau mi
nėta muzikos specialistė, pri
dėdama, kad „šis leidinys tai 
primiršto lietuviško muzikinės 
kultūros paveldo įamžinimas". 

Kalbant apie įamžinimą, tai 
čia nuopelnų vainikas turėtų 
būti skiriamas kompozitoriaus 
dukrai, Seattle, WA, gyvenan
čiai visuomenininkei Inai Ber-
tulytei-Bray. Čia tilpusioje 
įžangoje (ji, o taip pat ir D. 
Kšanienės straipsnis apie kom
pozitoriaus kūrybą, spausdina
mi ne tik lietuvių, bet ir anglų 
kalbomis) labai šiltais žodžiais 
pristato savo tėvą. Ji sako: 

„Tėvo kūrybingumas, meilė 
Lietuvai ir Dievui, ir aišku, pri
sirišimas prie savo šeimos, 

Kazimieras Zalensas. Su
drumstas šaltinis. Knygą su
darė Regina Grubinskienė. Lie
tuvos rašytojų sąjungos lei
dykla, Vilnius, 2004. Kietais 
viršeliais. 284 puslapių. Kaina 
nepažymėta. 

Galiniame knygos metrikos 
puslapyje, šalia redaktorės Re
ginos Grubinskienės, paminė
tas meninis redaktorius Romas 
Orantas ir maketuotoja Eugeni
ja Miltenienė. Neaišku, ką 
meninis redaktorius „redaga
vo". Vienintelė galima vieta yra 
viršelio niūri, tamsi bei blanki 
plačiašakio medžio nuotrauka. 
Metrikoje taip pat pažymėta, 
kad nuotraukos iš šeimos ar
chyvo. „Nuotraukos", reiškia 
daugiskaitą, turėtų būti bent 
dvi. Knygoje neradus jokių nuo
traukų, jau piršosi mintis, kad 
jos buvo užmirštos ir neįdėtos. 
Pagaliau viena nuotrauka atsi
rado, galiniame viršelio pusla
pyje, kur patalpinta mažytė 
nuotrauka, rodantį vyriškį, gro
jantį smuiku. Reikia spėti, kad 
čia yra knygos autorius. 

Galiniame viršelyje rašoma, 
kad šios knygos skaitytojai 
pirmą kartą susipažins su ta
lentingo kūrėjo Kazimiero Za-
lenso proza ir dramaturgįja. 
„Brandžiausi Kazimiero Zalen-
so (1924-1993) gyvenimo metai 
praėjo Lietuvos radijo ir televi
zijos komitete redaguojant tele
vizijos spektaklius, rašant jų 
scenarijus, rūpinantis lietuvių 
klasikos inscenizacijomis. Ne
paklusęs okupacinio režimo ka
nonams knygų jis neišleido, bet 
įtaigi Kazimiero Zalenso proza 
ir dramaturgija tebėra įdomi ir 
aktuali". 

Mažai skaitytojas sužino apie 
patį knygos autorių. Ištrauka iš 
jo autobiografijos apmatų sako, 
kad „degtinės negerbiu, pijokų 
nemyliu, bet alutį gerą miežinį 
mėgstu, mat esu grynas pasva
lietis, gimęs prie Mūšos, Paško-
nių kaime, 1924 metais gegužės 
7 dieną". 1939 m. įstojo į Pasva
lio gimnaziją, kur 1944 m. pa
vasarį baigė septynias klases. 
Gimnaziją baigė Vilniuje. 1949 
m. pradėjo darbuotis Tiesos re
dakcijoje, žemės ūkio skyriuje. 
Įstojęs į Valstybinio universite
to istorijos-filologijos fa
kultetą, studijavo rusų kalbą ir 
literatūrą. Po penkerių metų 
perėjo į Literatūra ir menas 
kultūros skyriaus vedėju. 1960 
m. išvyko į Maskvą ir per dve
jus metus baigė Aukštuosius 
scenaristų kursus. „Dabar va
dovauju, kiek išgalėdamas ir 
išmanydamas, televizijos tea
trui". Šie žodžiai rašyti apie 
1972 metus. Mirfint autoriaus 

mirties dešimtmetį, jo sūnūs 
Virginįjus ir Dainius pa
sirūpino šios knygos išleidimu. 

Knygą sudaro tekstai iš 
anuometinės spaudos ir rank
raščių. „Juose paliudyta varga
na anų metų kaimo buitis, 
mokslo žinių ir šviesos siekis, 
pirmųjų pokario metų anoma-
liška situacija, vėlesniam laikui 
būdinga prisitaikymo ir prieš
taravimo režimui drama". 

„Pasakojimo stilius sklandus, 
kalba sodri, su aukštaičių tar
mės atšvaistais ir humoro in-
krustacyomis". Čia proga tos 
sodrios kalbos pavyzdį kitą pa
demonstruoti. „Pavermenys. 
Nupjauta žolė dyksnoja basas 
kojas. Naktis. Čia, pievose, dar 
tirštesnė tamsa, persunkta šil
tais upės garais, prisigėrusi 
aštraus džiūstančio šieno kva
po. Kelią pastoja šieno kupeta. 
Neaplenkia jos. Sustoja, pasire
mia į ją. Ranka įsirausią gilyn, 
išpeša saują nesudrėkusio, sau
sutėlio šieno. Smilgų, dreban
čiųjų avižėlių šluotelės kutena 
smakrą, tarp pirštų sučeža 
trupėdama ir birdama sidabra
žolė, smulkūs čiobreliai, trakš
teli stangrus katiliuko kotelis, 
suskreba lyg barškaliukai su
džiūvusios sėklos bajoro barš
kučio pirštinėlėse" (psl. 62). Ki
tas pavyzdėlis: „Verandos durys 
buvo neužrakintos, kambarys, į 
kurį vedė jį palydovas, erdvus. 
Jame jis atpažino tik išdremb-
tą, girgždančią, kupstais iškup-
čėjusią sofą, seną stalą nudil-
dintom pakojom ir didelį, tul
pėm išdrožinėtą atkalte senelės 
krėslą" (psl. 230). Ta sodri kal
ba driekiasi per visą knygą. 
Proga pasismaguriauti ir svorio 
neuždėti. 

Knygą sudaro nevienodo ilgio 
septyni apsakymai, trys apysa
kos ir apybraiža. Pagal mano 
turimą Lietuvių kalbos žodyną, 
„Apybraiža" yra nedidelis lite
ratūrinis kūrinėlis, pagrįstas 
realiais faktais, įvykiais, vei
kėjais. Ta apybraiža - „Kruvi
nasis sekmadienis" - vaizdžiai 
aprašo drąsius ir šiurpius 1991 

buvo jo būties esmė. Gyvenant 
sunkiais karo metais Europoje 
ir vėliau, kai Tėvas tapo Ameri
kos imigrantu ir paprastu dar
bininku, komponavimas jam 
buvo ne tik fizinė, bet ir psi
chologinė paspirtis, savotiška 
kalba, šlovinanti Dievą ir švel
ninanti begalinį tėvynės ilgesį". 

Šis rinkinys dienos šviesą 
išvydo J. Bertulytės—Bray pas
tangomis bei lėšomis. Lėšų taip 
pat skyrė Klaipėdos miesto sa
vivaldybės kultūros skyrius ir 
JAV Lietuvių fondas. Leidinio 
sudarytojai bei redaktoriai -
Regimantas Gudelis, Daiva 
Kšanienė, Danutė Petrauskai
tė. Natas kompiuteriu rinko 
Marius Lingvenia, dailininkas 
- Rimantas Dichavičius. 

Dabar lauksime tolimesnių 
komp. J. Bertulio kūrybos rin
kinių, kurie jau parengti ar 
ruošiami spaudai. 

Edvardas Šulaitis 

m. sausio 13 dienos įvykius, ku
riuose autorius ir jo sūnus Vir
ginijus dalyvavo. 

Įvade Regina Grubinskienė 
rašo, kad parinktuose kūri
niuose t ikrai nereiškė simpa
tijų sovietinei okupacijai. J i s 
vaizdavo šeimą, auginančią vo
kietuką vietoj žuvusio sūnaus , 
būsima marčia nepatenkintą 
moterėlę, kalt©- dėl pažįstamo 
berniuko žūties išgyvenantį dė
dę, trokštančius įvairiais bū
dais užsidirbti pinigų. Apra
šydamas kaimo merginą Antosę 
autor ius į įvykius žiūrėjo jau
nuolio akimis. Spėjama, kad čia 
autorius galėjo remtis savo pa
ties patyrimu, kai keletą mė
nesių teko dirbti valsčiaus 
rašt ininku. 

„Vieno apsakymo pavadini
mas (tapęs visos knygos pavadi
nimu) — Sudrumstas šaltinis — 
skamba kaip to laiko situaciją 
apibendrinanti metafora. Šal
t inis - iš gelmės nuolat tekant i 
versmė. Tai Lietuva, tai mūsų 
tautos gyvenimas. Tai ir ku
riantis žmogus. Arba plačiau -
tiesiog būtis, tiesiog kūryba" 
(psl. 14). 

„Kas žmogui svarbiausia? -
pakartot inai savęs klausė kny
gos autorius. - Jeigu reikėtų iš 
naujo pasirinkti gyvenimo bū
dą, vėl pasirinkčiau šį - sun
kiausią kelią: siekti žinių, ne 
imti, o stengtis bent mažą kris
lelį duoti žmonėms, savo tautai , 
kad ji išsilaikytų, kad ji nepra
ras tų savo vertės supratimo, 
savo kalbos grožio supratimo, 
savo mažos, bet vertos gyventi 
pasaulyje tautos, pasiryžusios 
ginti savo žemę, savo teisę gy
venti, kalbėti, galvoti savaran
kiškai ir eiti savo keliu"... „Ne 
material inės gėrybės, o tik žmo
gaus kultūros lygis, jo suprati
mas jį supančio pasaulio, su
vokimas savo vertės, savo gyve
nimo prasmės. Gyvenau netur
t ingai , bet prasmingai!" (psl. 
14). Gyvendamas neturtingai, 
savo grožinės prozos kūriniais 
pra tur t ino mus visus. 

R o m u a l d a s K r i a u č i ū n a s 

Kelionė į lapkritį 
Aktorių šeimoje Kaune gimu

si (1959), Dovilė Zelčiūtė šiuo 
metu yra bene produktyviausia 
Lietuvos poetė, šiemet gavusi 
Vilkaviškio S. Nėries premiją. 
Jos postmoderniame be skyry
bos ženklų verlibre srūva ne 
kokia ypatinga abstrakti graž
bylystė, bet sąmonėje sukaupta 
praeitis ir jos pačios išgyvena
ma tikrovė - galinėjimasis su 
savimi. Ji yra iki nuogumo atvi
ra. Nevengia lietuvių lyrikoje 
neliečiamo seksualios meilės 
pavaizdavimo - glaustai nevul
garia forma. Visa tai, kas mote
riška, veržiasi į jos eilėraštį -
„apsiginklavę aistros ietimis / 
medžiojame amžinybę". 

Atidus skaitytojas, apsipratęs 
su visiška ženklų stoka ir įsi
jautęs į verlibrinę minčių slink
tį, suras D. Zelčiūtės eilėse ir 
kasdienio rupumo, ir pakilaus 
grožio, sielvarto ir žmogiškos 
išminties. Suras ir mums, lietu
viams, brangių išgyvenimų. Pa
cituosiu didesnę dalį eilėraščio 
iš jos naujausio rinkinio Atgal į 
vandenį, kurį išleido „Tyto al-
ba" Vilniuje, 2004 m. Daili
ninkė Judita Židžiūnienė. Tai 
D. Zelčiūtės šešta poezijos kny
ga. Šis kūrinys be pavadinimo, 
tik su žuvytės ženkliuku. Ma
nau, nepagadinsiu, pavadinęs 
„Kelionė į lapkritį": 

Mano baimė nesibaigiantis 
lapų kritimas 

tiesiai ten po lapų dangčiu 

ramybė 
šaknimis chrizantemų baltom 

karūnom 
klupdo lenkia ir kelia 
C ) 
kelionė į lapkritį einame 
iš pat ryto 

paruošiam pusrytį 
klojam patalą perkamės 

laikraščius 
dega menka švieselė regiu 
ravi sena moteriškė 

kapinaičių tarpueilius 
tyliai nutupia vėlės 

mano baimė 
nesibaigiantis lapų kritimas 

amžini kalendoriai 
laikrodžiai prie kurių 

įprantama 
kasdienė ruoša 
vienas šluoja lapus antras 

žudosi trečias 
tyliai klejoja anas dar skuba į 

darbą 
per nurudusią aikštę 
spausdamas portfelį kažkokių 

dokumentų lapų 
nesibaigiantis lapų kritimas 
o tarp jų - alkana giltinė 

mano baimė 

Visa tai nuskamba lyg savo
t iškas Vėlinių dienos reporta
žas, jungiantis gyvenimo veiks
mus su rudens elegiška nuotai
ka, su gyvybės praradimo bai
me. Įžvalgesnis mintytojas, be 
abejo, kur kas svariau apibū
dins šį tekstą. Iš tiesų, čia vis
kas taip aišku ir taip t ikra. 

Pr .V. 


