
Jauna mokytoja Ona Dapkutė 1928 m.
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Los Angeles Šv. Kazimiero parapijos choras 1949 m. Viduryje - mokytoja Ona Razutienė.
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TĖVYNĖS MEILĖS, GIMTOSIOS KALBOS, 

GROŽIO IR KULTŪROS PUOSELĖTOJA

Artėjant mokytojos Onos 
Dapkutės-Razutienės mirties 
20-mečiui, verta prisiminti šią 
veiklią ir labai nusipelniusią 
mokytoją, gyvenusią ir dirbusią 
ir Lietuvoje, ir išeivijoje. Apie ją 
vertėtų ne tik vyresniųjų kartų, 
bet ir Lietuvos jaunimui žinoti. 
Mokytoja Ona Razutienė buvo 
ne tik mokytoja ir kultūros 
veikėja, bet ir didelė savo 
Tėvynės patriotė. Tolimoje 
Kalifornijoje, Los Angeles 
mieste, Šv. Kazimiero lietuvių 
mokykloje mokydama lietuvių 
išeivių vaikus, sukūrė Jaunimo 
ansamblį, kuris mokykloje 
dainavo lietuviškas dainas, šoko 
tautinius šokius. Vėliau mo
kytoja Ona Razutienė įkūrė di
delį „Spindulio” jaunimo 
ansamblį ir tapo to ansamblio 
vadove. Šis lietuviškas išeivijos 
ansamblis su lietuviška daina 
pasirodė net keturiuose 
kontinentuose.

Po mokytojos Onos Razutienės mirties an
sambliui vadovauja jos duktė Danguolė Razu- 
tytė-Varnienė. Lietuvos ir JAV lietuvių dainų 
šventėse, Vilniuje vykstančiuose pasaulio lietuvių 

renginiuose dalyvauja ir ši jaunimo grupė.
Amerikos lietuviai mokytojos Onos Razutienės 

atminčiai 1994 m. išleido gausiai iliustruotą 320 
puslapių leidinį apie jos gyvenimą ir veiklą. Knyga 
pavadinta: Ona Razutienė ir Los Angeles Jaunimo 
ansamblis, redaguota Valeruos Baltušienės.

Gyvenimas ir veikla Lietuvoje
Ona Dapkutė gimė 1908 m. gegužės 18 d., Ja

kaičių kaime, Šilalės valsčiuje, Tauragės apskrityje, 
ūkininkų šeimoje. Baigusi pradžios mokyklą, 1921 
m. stojo mokytis į Šilalės progimnaziją, kurią baigė 
1924 m., po to įstojo į Tauragės mokytojų seminari
ją, ją baigė 1926 m. Pirmas jaunos mokytojos pasky
rimas - Didkiemio pradžios mokyklos vedėja ir mo
kytoja. 1931 m. perkeliama į Trakiškių pradžios mo
kyklą, toms pačioms pareigoms ir, pagaliau, 1936 m. 
perkeliama į prestižinę Tauragės miesto V pradžios 
mokyklą, kur dirbo iki pat pasitraukimo iš tėvynės.

Pradėjusi mokytojauti, Ona Dapkutė nesitenki
no vien tik mokytojų seminarijos atestatu. Ji lankė 
sporto kursus Palangoje, kūno kultūros ir tautinių 
šokių kursus Kūno kultūros rūmuose Kaune; muzi
kos, dainavimo, dirigavimo, vaidybinės plastikos bei 
grimavimo technikos kursus Šiauliuose. Kursai vy
ko vasaros atostogų metu.

Didkiemio pradžios mokykloje, kurioje mokyto
javo 5 metus, mokytoja surengė keturias sporto ir 
dainų šventes, kurios buvo naujiena gilioje Žemaiti
jos provincijoje. Pagal jos pusseserės Bronės Gajaus- 
kienės pasakojimą, Ona Dapkutė nustebino Didkie
mį puikiu dramos „Aušros sūnus” pastatymu, ku
riame vaidino vienas artistas iš Šiaulių ir B. Gajaus- 
kienė. Visas kaimas, niekad tokių „stebuklų” ne
matęs, ilgai apie vaidinimą kalbėjo ir negalėjo 

atsistebėti jaunos mokytojos sugebėjimais kaimo 
mergeles ir bernelius taip išmokyti, sėkmingai juos 
išvesti į sceną.

1929 m. vasarą parodė dar vieną veikalą, ketu
rių veiksmų dramą „Žvaigždės duktė”, kuriame, ne
rasdama tinkamos artistės, vyriausią vaidmenį vai
dino pati. Pagal jos užrašą ant nuotraukos: „Tai bū
ta įspūdingiausio vakaro...”

B. Gajauskienė prisimena, kad ne vien šokiais ir 
žaidimais, bet ir savo artimo gerove rūpinosi jauna 
mokytoja. Aplink Didkiemį, esantį tarp miškų ir pel
kių, visi kaimai buvo prasigėrę... Onai Dapkutei at
važiavus, po poros metų visoje apylinkėje vaizdas 
pasikeitė - girtuokliavimas labai sumažėjo.

Perkelta į Trakiškes, savo patyrimą Didkiemyje 
panaudojo ir čia: suruošė keturias sporto ir dainų 
šventes, pastatė kelis spektaklius.

Jaunos mokytojos, jau ponios mokytojos Razu
tienės (1934 m. ištekėjo už Tauragės Ligonių kasos 
direktoriaus Antano Razučio), gabumai dar labiau 
išryškėjo Tauragėje, kur kasmet buvo rengiamos 
mokyklų Sporto ir dainų šventės. Jos mokykla šoko 
visa ir buvo pirmaujanti.

Per tuos 8 metus, praleistus Tauragėje, Ona Ra
zutienė neapsiribojo vien darbu mokykloje. Ji tapo 
miesto Šaulių moterų sporto klubo vadove ir vado
vavo miesto 40-ties šokėjų grupei, kuri gražiai pa-
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Kada prasideda diena nauja
Vidmanto Valiušaičio pranešimas konferencijoje

„1991-ųjų sausis - rugsėjis: nuo SSRS agresijos iki tarptautinio pripažinimo”
Vilnius, LR Seimas, 2006 m. lapkričio 24 d.

Sausis, 1991 m. Romualdo Požerskio nuotr.

Aš gi tuo metu buvau žiniasklaidos paraštinis 
- „Laisvosios Europos radijo” koresponden
tas, perdavinėjęs reportažus į Miuncheną, 
daugiausia iš Kauno. Reporterio akimis ir tik iš 

buvusios Laikinosios sostinės atstumo regėjus aną 
istorinę valstybės tapsmo dramą, būtų nekuklu 
„atstovauti” Lietuvos žiniasklaidai, juo labiau - 
imtis vertinimų ar apibendrinimų.

Jokioms politinėms partijoms niekada neprik
lausiau ir nepriklausau - nei sovietiniais laikais, 
nei vėliau, atkūrus nepriklausomybę. Tačiau savo 
žurnalistinę veiklą visuomet stengiausi derinti su 
pilietine raiška ir aktyvia visuomenine veikla. Da
lyvavimas Sąjūdyje - man buvo natūrali, inte
gralaus, savo krašto likimui neabejingo žmogaus 
laikysena.

Savotiška sąjūdietiškos veiklos tąsa man tapo 
Į Laisvę fondo lietuviškai kultūrai ugdyti Lietuvos 
filialo kūrimas, kurį paženklino ir Sausio 13-osios 
bei Maskvos pučo įvykiai.

Diena nauja prasideda tada, 
kai kito žmogaus veide gali 
atpažinti savo brolį ir seserį.

Formalus Į Laisvę fondo Lietuvos filialo įstei
gimas įvyko 1990 m. spalio 24 d. Čikagoje ir man 
teko garbė dalyvauti, pasirašant steigiamuosius 
dokumentus. Šios kultūrinės organizacijos Lietu
vos skyriaus valdybą tuomet sudarė 5 asmenys: 
Mindaugas Bloznelis, Liudas Dambrauskas, Vai
dotas Daunys, Arvydas Juozaitis ir Vidmantas Va- 
liušaitis.

Filialo organizavimosi pradžiai fondo vadovy
bė nusprendė skirti ir dovanų - tiems laikams 
modernų kompiuterį su lazeriniu ir adatiniu 
spausdintuvu, kurių bendra vertė buvo apie 10 
tūkst. dolerių. 1990 m. gruodžio mėnesį kompiu
teris mus pasiekė. Kadangi neturėjome patalpų, 
„Macintosh” kompiuteris su priedais buvo su
montuotas Vaidoto Daunio vadovaujamoje „Kran
tų” redakcijoje Vilniuje.

Politinė įtampa šalyje nepaliaujamai augo ir 
neišvengiamai artėjo prie savo kulminacijos. Kai 
1991 m. sausio pradžioje sovietų OMON’as pra

dėjo grobti įstaigas ir užėmė 
spaudos rūmus Vilniuje, nu
sprendėme, kad laikyti kompiu
terį „Krantuose” yra nesaugu. 
Bijojome, kad ilgainiui visos 
spaustuvės ir redakcijos, kaip 
potencialūs informacinės ko

vos įrankiai, gali būti okupantų užimtos ir ap
grobtos.

Jau visai Sausio 13-osios išvakarėse (bene 
sausio ll,o gal net ir sausio 12), atvykau pas Vai
dotą Daunį į „Krantų” redakciją, supakavome 
kompiuterį į dėžes ir sukrovėme į mano automobi
lį. Vykstant į Kauną, jau buvo sutemę, o greitke
lyje buvo matyti patruliuojantys sovietų kareiviai 
ir šarvuotos mašinos. Jau nuo ryto buvo skelbia
ma, kad žmonės susilaikytų nuo kelionių į Vilnių, 
nes greitkelis Vilnius-Kaunas esąs uždarytas. Tai 
buvo klaidinanti informacija, susisiekimas vyko, 
tačiau tokių skelbimų tikslas buvo psichologinis:
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1910 m. Lenkijoje Sandomiro benediktinių vienuolyno teritorijoje rastoji karūna ir šalmas.

Vytauto Didžiojo 
sarkofago beieškant
Sarkofagas 1933 m. sėkmingai pasiekė Vilnių, bet 
lenkų valdžiai neleidus jo padėti katedroje, karstas 
buvo priglaustas Šv. Mikalojaus bažnyčioje ar 
atiduotas Lietuvių mokslo draugijai saugoti. Kas 
atsitiko su sarkofagu po to, nėra žinoma.

VIOLETA RUTKAUSKIENĖ

Spalio 21 d., Drauge spausdintame rašinyje 
„Vytautą Didįjį prisimenant ir pagerbiant” 
buvo minimas sidabrinis sarkofagas, kuris, 
Vasario 16-sios Nepriklausomybės akto signatarui 

Donatui Malinauskui besirūpinant, buvo specia
liai pagamintas Čekijoje dingusiems Vytauto pa
laikams sudėti, jei šie, kada nors būtų atrasti. Ti
kėdamasi, jog šis priminimas sudomins Lietuvos 
ar Vilniaus visuomenę, veiklius lietuvius patriotus 
ar istorijos mylėtojus išjudins plačiau pasidomėti 
tuo faktu, o gal ir paties sarkofago likimu, pamė
ginau šią seną istoriją atgaivinti tame rašinyje. 
Maniau, gal „Vytautų klubas”, šiaip gražiai besi
rūpinantis Vytauto Didžiojo atminimo išsaugoji
mu ir Lietuvos istorijos paveldo garsinimu, at
kreips dėmesį į šią istoriją, gal atsišauks seni vil
niečiai, ką nors daugiau girdėję apie įvykį ar apie 
patį sarkofagą.

Vienas Draugo skaitytojas, susidomėjęs sar
kofago ir Vytauto D. palaikų likimu, ragino pla
čiau pasidomėti šiuo faktu ir klausė, kodėl Lietu
vos istorikai nesistengia šios mįslės išrišti. Gal ne 
vienam tą rašinį skaičiusiajam kilo ir daugiau 
klausimų dėl Vytauto palaikų ir sarkofago likimo. 
Gal norėjosi paklausti: „O kam iš viso susirūpinta 
to sarkofago gamyba, jei nėra nieko žinoma nei 
apie Vytauto Didžiojo palaikus, nei apie jų saugo
jimo vietą?”

Visa tai ir paskatino dar kartą sugrįžti prie 

Čekijoje Vytauto palaikams gamintojo sarkofago 
istorijos ir galbūt kitų, su ja susijusių, tačiau pri
mirštų įvykių bei kai kurių iki šiol neatskleistų 
Vilniaus Žemutinės pilies Katedros požemių pas
lapčių.

Istorija su Vytauto palaikams skirtu sarkofa
gu nėra nauja, tačiau daugeliui pokarinės kartos 
lietuvių, ypač mano amžininkams, augusiems so
vietijos aplinkoje, ta istorija yra mažai girdėta, gal 
ir visai nežinoma. Kiek plačiau ši istorija buvo ap
rašyta Vandos Daugirdaitės - Sruogienės Lietuvos 
istorijoje (p. 224), išleistoje 1956 m. Čikagoje, pasi
remiant to meto įvykių dalyviais ir prof. Vaclovo 
Biržiškos žinia, gauta iš paties D. Malinausko lū
pų. Kaip jau buvo ankstesniame rašinyje minėta, 
1930 m. vilnietis, Nepriklausomybės akto signata
ras ir Lietuvos atstovas Čekijoje, Donatas Mali
nauskas su Lietuvos vyriausybės žinia, užsakė ir 
pagamino Čekijoje brangų sidabrinį sarkofagą Vy
tauto palaikams sudėti, jei kada nors jie būtų at
rasti. Prie šio sumanymo prisidėjo ir čekai, kurie 
išklojo sarkofagą karališkuoju barchatu bei pasi
rūpino, kad puošnus sidabrinis karstas būtų sau
giai pergabentas į Vilnių, netgi pagrasino nutraukti 
prekybinę sutartį su lenkais, jei bus trukdoma 
sarkofagą pristatyti į Lenkijos okupuotąją Lietu
vos sostinę.

Ir kaip nurodo įvykių amžininkai, sarkofagas 
1933 m. sėkmingai pasiekė Vilnių, bet lenkų val
džiai neleidus jo padėti katedroje, karstas buvo 
priglaustas Šv. Mikalojaus bažnyčioje ar atiduotas 
Lietuvių mokslo draugijai saugoti. Kas atsitiko su 
sarkofagu po to, nėra žinoma. Atrodytų, kad iki 

šiol to sarkofago kaip ir niekas nepasigedo, mažai 
kas domėjosi, o dabartiniais laikais net tokio klau
simo iš viso nekėlė.

Žinojo Vytauto palaikų paslaptį...

Sunku patikėti, kad tuo sarkofagu Vytauto 
palaikams laikyti signataras D. Malinauskas 
ėmė rūpintis be jokių rimtų priežasčių, tik 
taip sau, pats susigalvojęs, nieko nežinodamas 

apie pačius palaikus ar jų buvimo vietą. Matyt, šis 
senas Vilniaus patriotas turėjo svarbų motyvą, dėl 
kurio ir ėmėsi tokio neeilinio užsakymo. Pažino
jusieji D. Malinauską, dar ir šiandieną tiki, kad jis 
galėjęs žinoti kažką svarbaus apie Vytauto Di
džiojo palaikų vietą bei apie kitas Žemutinės pilies
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Poeto Saulėlydis
Poeto Bernardo Brazdžionio 
šimtojo gimtadienio (2007 m. 
vasario 2 d.) proga, Vytautas 
Čekanauskas dalijasi prisimi
nimais su Ale Rūta.

- Daug metų esate garbės gene
raliniu konsulu Kalifornijos lietu
viams ir padėjote reikaluose su Lie
tuva. Jūs ir šeima su Bernardu Braz
džioniu buvote artimi ir asmeniškai. 
Ar seniai jį pažinojote?

- Mano pažintis su poetu Braz
džioniu siekia pirmuosius pokario 
metus Vokietijoje, kai Ravensbur- 
go mieste atsiradę lietuviai pabė
gėliai pradėjo organizuotis į savą 
bendruomenę ir įkūrė lietuvišką 
gimnaziją. Čia jis mokytojavo - dės
tė lietuvių kalbą žemesnėms kla
sėms. Aš tuo metu jau buvau be
baigiantis gimnaziją ir jo, kaip tie
sioginio mokytojo, neturėjau, bet 
dažnai girdėdavau jį kalbant ben
druomenės organizuojamuose kul
tūriniuose renginiuose, kuriuose 
jis visuomet labai aktyviai dalyvau
davo.

Mano pirmas artimesnis susi
tikimas su Poetu buvo gan savo
tiškas ir tuo pat neužmirštamas. 
Mat, gimnazijos vadovybė sugalvo
jo vyresnių klasių mokinius dau
giau sudominti lietuvių literatūra. 
Kaip užduotį, mums buvo įsakyta 
perskaityti Brazdžionio išleistą ei
lių rinkinį ir, pasirinkus vieną ei
lėraštį, jį išanalizuoti. Komisiją su
darė gimnazijos direktorius Jonas 
Valukonis (Vilniaus universiteto 
matematikos fakulteto docentas), 
lietuvių kalbos ir literatūros dėsty
tojas Benediktas Babrauskas (lite
ratūros kritikas) ir pats poetas - 
Bernardas Brazdžionis. Manau, 
kad visiems yra aišku, kaip toks 
eksperimentas praėjo.

Poetas Bernardas Brazdžionis Kaune. Romualdo Požerskio nuotr.

Tai buvo labai iškalbingas asmuo ir jo pasiklausyti būdavo 
vienas malonumas. Skardžiu lyg šauklio balsu (toks jo balsas 
išliko iki paskutinių gyvenimo dienų) poetas skaitydavo savo 
eiles, dalindavosi įdomiais anekdotiniais prisiminimais apie 

kolegas poetus, rašytojus.
- Poetui ilgai čia, Los Angeles mieste, gyvenant, 

daugelis jį pamilom ir gerbėm ne vien už jo labai pat
riotinę kūrybą, bet ir dėl jo įdomios asmenybės. Koks 
Jūsų apskritai įspūdis apie poetą Brazdžionį?

- Taip, Poeto kūryba buvo labai patriotinė. Ne 
vienam ji išspausdavo ašarą akyse, kai eiliuotu 
žodžiu jis perkeldavo klausytoją į gimtuosius na
mus, kurių netekimas buvo skaudžiai išgyventas 
visų, dėl Antrojo pasaulinio karo tėvynę paliku
sių, lietuvių. Jautriausiai tokius jausmus išreikšti 
tegalėjo tik Brazdžionis, ką jis ir darė per visą savo 
ilgą bei kūrybingą gyvenimą už tėvynės ribų.

Tai buvo labai iškalbingas asmuo ir jo pasi
klausyti būdavo vienas malonumas. Skardžiu lyg 
šauklio balsu (toks jo balsas išliko iki paskutinių 
gyvenimo dienų) poetas skaitydavo savo eiles, 
dalindavosi įdomiais anekdotiniais prisiminimais 

apie kolegas poetus, rašytojus. Kartais sunku bū
davo patikėti, kad toks didis poetas turėjo ir gilią 
humoro gyslelę. Įdomu būdavo matyti Brazdžionį, 
nepasiduodant savo humoru velnijadų kūrėjui An
tanui Gustaičiui. Šių dviejų kūrėjų gyvenimo ke
liai pokario metais glaudžiai susipynė Vokietijoje. 
Nors jie buvo skirtingų įsitikinimų, bet artimą 
draugystę nutraukė tik mirtis.

Persikėlęs gyventi į Los Angeles, Bernardas 

ŠIO ŠEŠTADIENIO PRIEDO PUSLAPIUOSE

Poeto Saulėlydis • Apmąstymai iš Ellicott miestelio • Prez. Gerald R. Ford 
ir Helsinkio Baigiamasis aktas • JAV prezidentas ir lietuvis jūreivis

Brazdžionis, be jau žinomų Poeto gabumų, pasi
rodė ir kaip gabus redaktorius. Vienintelis lietu
viškas išeivijoje leidžiamas kultūros žurnalas Lie
tuvių dienos/Lithuanian Days tapo jo sunkiai už
dirbama kasdienine duona. Kadangi neretai ir 
man tekdavo užsukti į žurnalo redakciją/leidyklą, 
tai mačiau, kaip ir kokiomis sąlygomis šis iškilusis
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Prieš 80 metų gimė poetė 
Diana Glemžaitė
Dideliam talentui 
bręstant, ji žuvo 
partizaniniam 
bunkeryje

ALFONSAS NAKAS

Mano rankose svari, 234 pus
lapių knyga, kietais virše
liais, stipriai įrišta. Pirmą
jį geltonos spalvos viršelį dengia po

etės ranka rašyto eilėraščio teks
tas, o per jo vidurį, maždaug 30 
laipsnių kampu, uždėta plati 
juoda juosta su įrašais: „Diana 
Glemžaitė” (ryškiai baltomis rai
dėmis)^ Mes mokėsim numirt” 
(raudonom raidėm). Knygą 1994 
metais išleido Mokslo ir enciklope
dijų leidykla Vilniuje. Knygą suda
rė Vytautas Ambrazas ir Vid
mantas Jankauskas. Įvadinį 16,5 
puslapių, apie 5,000 žodžių teks
tą knygos pradžioje bei 25 pus
lapių „paaiškinimus” knygos 
gale parašė V. Ambrazas. Kny
gos centre - 14 psl. nuotrau
kų. Visa kita - apie 150 psl. 
- Dianos Glemžaitės poezija.

Grįždamas lėktuve iš Vil
niaus į Floridą su tik ką išleista 
knyga vėl ir vėl ją godžiai skaiti- 
nėjau. Žavėjo ne tik Dianos mergai
tiška švelni lyrika, bet ir kovingi par
tizanės posmai, su pakartotina priesai
ka „mes mokėsim numirt!” Kartu liūdino 
ją, jos vyrą bei kitus bendražygius ištiku
si tragedija.

Vyliausi, kad išeivijos spauda apie Dianą ir 
jos poeziją ims kalbėti. Deja, tai neįvyko. Bet ar 
galima šią tragišką poetę pamiršti? Laukęs — ne
sulaukęs, kad Diana sugrįžtų iš nežinomo kapo, 
ryžtuosi ją priminti 80-ojo gimtadienio proga.

Šiam rašiniui Dianos biografinių žinių se
miuosi iš Mes mokėsim numirt knygos įžanginio 
rašinio, pavadinto „Iš užmaršties išnyrantis vei
das”, kurį pasirašė du autoriai: Vytautas Am
brazas ir Vidmantas Jankauskas (toliau: auto
riai).

Diana Glemžaitė gimė 1926 m. gruodžio mė
nesį Degučiuose, Zarasų apskr. (tikslios gruo
džio dienos autoriams nustatyti nepavyko, nors 
jiems teko kalbėtis su iš Sibiro grįžusia Dianos 
motina ir kitais artimaisiais). Jos tėvai - Myko
las Glemžą (1900-1975) ir Ona Marcinkevičiūtė- 
Glemžienė (1898-1993). Mykolas buvo baigęs gim
naziją ir atlikęs tarnybą Lietuvos kariuomenėje. 

Buvo romantikas, rašė eilėraščius. Žemės ūkio 
darbų nemėgo, jautėsi esąs silpnos sveikatos, ža
dėjo tapti buhalteriu. Jam pasisekė gauti girininko 
padėjėjo darbą Obeliuose, Rokiškio apskrityje.

Turėtą 
ūkį Palė- 

venėlėje par
davęs, M. Glemžą išsikėlė į 

Obelius ir netrukus ten vedė. Darbu jis buvo pa
tenkintas, o juo - samdytojai, tad greitai buvo pa
aukštintas ir perkeltas girininko darbui į Degu
čius. Tenai netrukus susilaukė pirmagimės, ku
rią pavadino miškų ir medžioklės deivės Dianos 
vardu. Eigulys Rakštelė su žmona Dianą krikš
tyti nuvežė į Baltriškių bažnytėlę. Bet Rūkštelė 
į krikšto dokumentus nebuvo įrašytas: krikšto
tėvu „in absentia” sutiko būti Mykolo brolis Jo
nas Glemžą, jau tada išgarsėjęs kooperatinin
kas, dėl įsipareigojimų Kaune negalėjęs krikšty
nose asmeniškai dalyvauti. Metrikų knygose J. 
Glemžą įrašytas kaip Dianos krikšto tėvas.

Netrukus Mykolas Glemžą pareigose vėl pa
aukštinamas ir skiriamas į Vebriūnų girininkiją 
netoli Šiaulių. Palivarkėlyje, gražios gamtos 
prieglobstyje, praeina Dianos kūdikystė.

Vebriūnuose Glemžos planavo įsikurti ilges
niam laikui. Prisipirko žemės, užsiveisė sodą ir 
bityną. Pradžios mokslui Dianą nuvežė į Šiau
lius ir apgyvendino Venclauskų bendrabutyje. 
Bet 1935 m. Šiaulių apskritį turėjo palikti, nes 
Mykolą Glemžą perkėlė į Pandėlį, kur Diana 
užbaigė pradinę mokyklą, o dar po metų ji įstojo 
į Rokiškio gimnaziją. Pirmiems sovietiniams 

metams baigiantis, taigi 1941 m. pavasarį, 
Glemžoms grėsė išvežimas į tremtį, tad iki 

vokiečių atėjimo šeima turėjo slapstytis. 
Veikiausiai tomis dienomis ir ėmė for

muotis Dianos rezistentės sąmonė.

Besimokant Rokiškio Tumo — 
Vaižganto vardo gimnazijoje, ly
giagrečiai ėmė ryškėti Dianos 
du talentai: literatūrinis (rašė eilėraš

čius) ir dailės (piešimas, tapyba).
Autoriai nepasako kodėl, bet Dia

na persikėlė į Kupiškį ir paskutines 
dvi gimnazijos klases baigė iki 1944 

m. pavasario. Kupiškyje ji įsisupo į 
literatų sūkurį, ėmė kurti vis bran
desnius eilėraščius, juos skaityti li
teratų būrelio pobūviuose bei pla

tesnei publikai, spausdintis Ateities 
žurnale. Jos eilėraščių pasiklausęs po
etas Antanas Miškinis sakęs: „Tu turi di

delį talentą, būtinai rašyk, rašyk!” Drau
gės Kupiškio gimnazijoje Dianą prisimena 
kaip „svajingą, egzaltuotą, į eilėraščius ir 
knygas pasinėrusią, nuolat ką nors įsi
mylėjusią mergaitę, kuriai matematika 

sekėsi taip sunkiai, kaip lengvai - pieši
mas, muzika, literatūra, kalbos”. Dažnai ji 

buvo vadinama „gimnazijos poete”.
Kai po abitūros 1944 m. pavasarį trampam 

nuvykusi į Kauną paviešėti pas dėdę - krikšta
tėvį Joną Glemžą, jis jau skubotai rengęsis su 
šeima išvykti Vokietijon, ir vadinęs Dianą išvyk
ti kartu, ji atsisakiusi.

Jau rusams - bolševikams Lietuvą nusiau
bus, Diana įstojo į Kauno universiteto filologijos 
fakultetą literatūros studijoms. Nenorėdama
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• Prieš 80 metų gimė poetė Diana Glemžaitė 

•Pažymėta Balio Buračo 110 metų sukaktis 

•„Mildos" teatras - nuo operečių iki vodevilių 

•Naujas Vytauto Volerto romanas

• Rašyt. Saul Bellow



’ P J ŠŲ t>t/

10KS
_______

2007 VASARIO 10 d. DRAUGO ŠEŠTADIENINIS PRIEDAS

Dovana gimtadieniui— 
eilėraščių rinktinė

LAIMA APANAVIČIENĖ

Pats viduržiemis, tačiau tiek 
Čikagoje, tiek Vilniuje nesijau
čia „dvasinės žiemos” šalčių.

Šiltai, gražiai ir su meile minimos di
džiųjų išeivijos lietuvių poetų sukak
tys: Bernardo Brazdžionio (jau pali
kusio šį pasaulį) 100-metis ir Kazio 
Bradūno (šiuo metu gyvenančio Vil
niuje) 90-metis. Tai du poetai, kurių 
vardai įrašyti į lietuvių poezijos auk
so fondą. Iškentę tėvynės netektį, 
daugelį metų gyvenę toli nuo savo tė
vynės, jie išliko lietuviais, skleidė lie
tuvybę, rūpinosi jos išlikimu.

Ar lengva būti poetu svetimame 
krašte? Ar lengva kurti, kai esi „pri
verstas palikti savo gimtinės šulinį ir 
to legendose minimo gyvybės vande
nio ieškoti svetimose šalyse?” (K. 
Bradūnas) Tikrai nelengva. Ir ne tik 
todėl, kad esi nublokštas toli nuo sa
vo tėvynės. Nelengva ir skaudu, kai 
šalies, kurioje poetas gimė, kurią gar
sino, šlovino, literatūrologams išeivi
jos literatūra daugelį metų tarsi ne
egzistavo. „Egzodo poetai - kaktusai 
dykumoje,/ Nėra drėgmės,/ Aplink 
vien smėlis,/ O jie auga ir žydi/ Rau
donais erškėčių žiedais”, - rašė Bra
dūnas apie išeivijoje kuriančiuosius.

Tačiau gražu tai, kad žmonės, 
patekę užjūrin, nenuleido rankų, dir
bo, vienijosi, kūrė. Vienas tokių kūrė
jų buvo ir yra Kazys Bradūnas, kuris 
vasario 11 d. švęs savo amžiaus gra
žią sukaktį. Tai jam, ilgus metus gy
venusiam toli nuo tėvynės „Žodis guli 
po širdim - po akmeniu/ Aš jį šūkteliu 
beveik negirdomis,/ Ir jis keliasi ir bė
ga posmo sakiniu - / Realiom svajo

nės pėdomis”.
K. Bradūnas gimė 1917 m. vasa

rio 11 dieną, Kiršų kaime, Vilkaviš
kio rajone. Sraunioji Širvintos upelė, 
tada atrodžiusi didžiule upe, gražuo
lis Alvito ežeras, dainingi Sūduvos 
krašto žmonės, senelės pasakojimai, 
Advento ir Gavėnios giesmės - viskas 
pamažu gulė į būsimo poeto „litera
tūrinę kraičio skrynią”. Paaugus į ją 
tilpo ir istorinės Lietuvos žinios. Ir ne 
tik iš knygų, bet ir iš aplinkinių žmo
nių išgirsti pasakojimų, apylinkėse 
rastų archeologinių radinių, domėji
mosi krašto praeitimi.

Ir mokykla - garsioji Vilkaviškio 
gimnazija - skatino domėjimąsi lite
ratūra, dalyvavimą literatūriniuose 
renginuose, o mokytoja Petronėlė 
Orintaitė žavėdavo mokinius savo 
spalvingais literatūriniais aiškini
mais. Pamažu tie kontaktai plėtėsi, 
peraugo gimnazijos ribas. Jaunasis 
K. Bradūnas dalyvaudavo ir Vilka
viškio miesto salėse vykstančiuose 
renginiuose, į kuriuos atvykdavo to 
meto rašytojai iš Kauno.

Jau gimnazijoje busimasis poetas 
pradeda savo literatūrinius bandy
mus. Jo eilėraščiai spausdinami Atei
ties spinduliuose, Ateityje. Studijų 
metais dalyvavo „Šatrijos” sambūrio 
veikloje. 1943 metais K. Bardūnas 
baigia lituanistines studijas Vilniuje 
ir tais pačiais metais išleidžia pirmąjį 
savo eilėraščių tomelį Vilniaus var
pai. Po metų pasirodo jo Pėdos ari
muose.

Ir staiga - gyvenimas nelauktai, 
netikėtai keičiasi - priverstinis trau
kintasis į Vakarus, nežinia. Kiek laiko
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Poetas Kazys Bradūnas 1994 m. Čikagoje. V. Korkučio nuotr.

Sveikiname poetą, buvusį 
ilgametį (1961-1982 m.) 

dienraščio Draugo literatūrinio 
šeštadieninio priedo redaktorių, 
Kazį Bradūną, š.m. vasario 11d. 

švenčiantį 90-ąjį gimtadienį.
Linkime dar daug šviesių, 

kūrybingų, sveikų ir našių metų!

5/0 ŠEŠTADIENIO PRIEDO PUSLAPIUOSE
Dovana gimtadieniui - eilėraščių rinktinė • Kazys Bradūnas - Eilėraš
čiai • Prisimenant dr. Vandos Daugirdaitės - Sruogienės dešimtąsias 
mirties metines • Atraižėlės iš būtojo laiko • Geriausi tautodailininkai 
pagerbti „Aukso vainikais" • Eglė Perednytė - Eilėraščiai • „Dainavos” 
koncerto potekstės
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Saliamonas Banaitis 
Jonas Basanavičius

-Mykolas Biržiška 
Kazys Bizauskas

Pranas Dovydaitis 
Steponas Kairys

Petras Klimas 
Donatas Malinauskas

Vladas Mironas
Stanislovas Narutavičius

SIGNATARŲ NAMAI VILNIUJE

Signatarų namai, kuriuose 1918 metų vasario 16-ąją buvo 
pasirašytas Nepriklausomybės Aktas. Namai restauruoti šven
čiant Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo 80-metį.

Viktoro Kapočiaus nuotr.

JADVYGA GODUNAVIČIENĖ

Vasario 16-osios dvasia

Jaukioje, turistų lankomoje Vilniaus sena
miesčio Pilies gatvėje, pilnoje užeiti viliojančių 
kavinių, parduotuvių vitrinų, išdidžia ramybe 
išsiskiria 26-uoju numeriu pažymėtas raudonų 
plytų namas, prie kurio nuolat plevėsuoja tri
spalvė vėliava. Tai Lietuvos nacionaliniam mu
ziejui pavaldūs Signatarų namai, už kurių ra
maus fasado tebealsuoja gyva nepriklausomybės 
dvasia. Ji - 1918 metų Vasario 16-osios Nepri
klausomybės Aktą pasirašiusiųjų portretuose, ji 
- muziejinėje ekspozicijoje, ji - Jono Basanavi
čiaus atminimo kambaryje, kuriame stovi auten
tiški buvusio jo kabineto baldai, kabo paveiks
lai, pilna įvairių atmintinų daiktų.

Ekspozicija nuolat lankoma miesto svečių, 
moksleivių. Ypač gausu jų čia būna kiekvienų 
metų vasario 16-tąją. Visą gatvę, ankštą uždarą 
kiemelį užtvindo būriai žmonių, džiaugsmingai 
sutinkančių prof. Vytautą Landsbergį, jo sveiki
nimus. Dalyvauja Seimo, Vyriausybės vadovai. 
Iškilmingai skaitant visas dvidešimt Vasario 16- 
osios Nepriklausomybės Akto signatarų pavar
des, kiekvienam iš jų suskamba šalia esančios 
Šv. Jonų bažnyčios varpas. Virš miesto stogų nu
aidi šventinio saliuto salvės. Ir kaskart prisime
nama, jog iki šiol nepavyko rasti šio svarbaus 
istorinio dokumento originalo, skelbusio, kad:

„Lietuvių Taryba, kaipo vienintelė lietuvių 
tautos atstovybė, remdamos pripažintąja tautų 
apsisprendimo teise ir lietuvių Vilniaus konfe
rencijos nutarimu, rugsėjo m. 18-28 d. 1917 me
tais, skelbia atstatanti nepriklausomą, demo
kratiniais pamatais sutvarkytą Lietuvos valsty
bę su sostine Vilniumi ir tą valstybę atskirianti 
nuo visų valstybinių ryšių, kurie yra buvę su ki
tomis valstybėmis”.

Kas buvo jie, kukliame kambarėlyje susirin
kę ir atsakomybę už būsimą valstybę prisiėmę, 
Lietuvių Tarybos nariai?

Mokslininkai, pedagogai, dvasininkai, inži
nieriai, neabejotini tautos šviesuoliai, ilgai 
brandinę nepriklausomybės idėją. Tad dar sykį 
prisiminkime jų pavardes: Saliamonas Banaitis,
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Signatarų namai Vilniuje • Leonardas 
Šimutis - eilėraščiai • Vladas 

Bartusevičius - ryški tautinio meno 
žvaigždė • Jurgos Ivanauskaitės (PYP) • 

Ekspresyvi ir novatoriška Elvyros Katalinos 
Kriaučiūnaitės grafika • Neapetitiškai 

pavadintas rinkinys • „Baltosios anketos" 
klausimus atsako Stasys Noreikis
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Bernardas Brazdžionis skaito savo poeziją išleistų knygų viršelių fone. P. Jasiukonio nuotr.

. ..„per pasaulį platų ”...
JŪRATĖ IVANAUSKIENĖ

Bernardas Brazdžionis - poe
tas, literatūros kritikas, redak
torius, žurnalistas, pedagogas, 
vertėjas. Muziejininkams svar
bus kaip pirmasis Maironio mu
ziejaus vadovas, dirbęs muzie
juje 1940-1944 metais. Vie
šėdamas Lietuvoje, poetas 
dažnai lankydavosi muziejuje, 
o 1991 m. birželio 17 d. 
svečių knygoje įrašė: 
„Džiaugiuosi, kad Maironio 
namai ne tik muziejus, ne tik 
archyvas, bet ir literatūros 
sodas, kur skamba poetinis 
žodis”. Tad po jo mirties 
žmona Aldona Brazdžionienė 
ir testamento vykdytoja 
vaikaitė Dalytė Lovett nu
sprendė literatūrinį bei me
morialinį palikimų persiųsti į 
Maironio lietuvių literatūros 
muziejų.

P
o Maironio, tai pats didžiausias 
muziejaus rinkinys, kurio me
džiaga atskleidžia Bernardą 
Brazdžionį — žmogų, poetą, visuome

nininką; mylintį vyrą ir rūpestingą tė
vą; senelį, švelniai vadinamą Tėtuku; 
artimą, humoru trykštantį bičiulį, kai
myną; jautrų brolį, artimą giminaitį.

Atrodo, kad tiek daug žinojome apie 
Brazdžionį, tačiau, tyrinėjant archyvą,

Rašyti pradėjau pirmosiose gimnazijos 
klasėse. Paskatino mirtis. Sunkiai 

susirgus, atrodė, kad mirsiu. 
Peržvelgiau savo gyvenimą ir nusigandau 

- visai nieko nepadaryta.
aiškėja nauji įdomūs gyvenimo faktai, 
charakterio bruožai... Poeto gyvenimas 
ir veikla nėra išsamiai tyrinėta. Muzie
jininkai, gilindamiesi į archyvalįjas, tar
si iš naujo „dėlioja” ir aiškinasi ilgo ir 
prasmingo — 95-erių metų gyvenimo 
kelią. Rankiojame faktus po šapelį, kli
juojame tartum lizdą poeto gyvenimą iš 
laiškų, fotografijų, dokumentų, užrašų, 
įvairių rankraščių, spaudos, amžininkų 
prisiminimų.

Bern. Brazdžionio gimimo data 
įvairiuose šaltiniuose rašoma skirtingai 
- vasario 1, vasario 2, vasario 14. Apie 
savo gimimą eilėraštyje „Ta vasario die
na” poetas rašė:

Buvo vakaras. Švilpė lyg tyčia 
Pasiklydęs šiaurys kamine, 
O iš kampo spingsulė grabnyčia 
Apibėrė šešėliais mane...
Pagal naująjį kalendorių Bernardo 

Brazdžionio gimtadienis būtų vasario 
14 diena. Tačiau poetas šios datos ne
pripažino ir viename mašinraštyje yra už
rašęs pastabą redakcijai: „mano gimi
mo data vasario 2 d., grabnyčių diena, 
kaip buvo, taip ir yra”.

Bern. Brazdžionis gimė 1907 m. 
vasario 2 d. Stebeikėliuose (dabar Pas
valio rąj.) Poeto gimtinėje išlikęs tik se
nas ąžuolas ir poeto tėviškės atminimui 
pastatytas liaudies meistro J. Tamulio- 

nio koplytstulpis — Šv. Rokas su šune
liu. Tiesa, 1981 m. vasarą, grupė tikin
čio Lietuvos jaunimo šioje vietoje buvo 
pastatę kryžių, tačiau jis labai greitai 
buvo nugriautas ir sunaikintas.

Tėvai turėjo žemės ir trobelę, ta
čiau Stebeikėliuose ateities nematė, to
dėl 1908 metais kartu su mažu sūneliu 
Bernardu išvažiavo į Ameriką laimės 
ieškoti. Grįžo 1914 m., prieš pat Pirmąjį 
pasaulinį karą.

Mokyklą Bern. Brazdžionis pradėjo 
lankyti Pasvalyje. Pasitraukus vokie
čiams, parvyko mokytis į Žadeikių pra
dinę mokyklą, kurią baigė 1920 m. Tė
vai nesiryžo sūnaus leisti į aukštesnius 
mokslus, todėl Bernardas vienerius me
tus tebelankė jau baigtą pradžios mokyk
lą. Į Biržų gimnaziją įstojo tik 1921 m. 
Savaitgaliais, šventėms grįždavo į 
Žadeikius. „Žadeikiai - mano brangioji tė

ŠIO ŠEŠTADIENIO PRIEDO PUSLAPIUOSE

...„per pasaulį platų”... • Bernardas Baltas, 
arba literatūriniai pusryčiai su Brazdžioniu 

* Vėtrose nepaklydęs - Bernardas Brazdžionis

* Vytautas Maželis - portreto meistras

viškė, į ją dažnai parbėga mano min
tys”, - sakė Bern. Brazdžionis.

Biržai turėjo gražias literatūrines 
tradicijas ir poetiškajam gimnazistui 
čia buvo ką veikti, jam atsivėrė naujos 
galimybės. Besimokydamas jau pirmo
se gimnazijos klasėse, pradėjo kurti ei
les, dalyvavo literatų būrelyje. Muzie
jaus rinkinyje saugomas interviu ma
šinraštis, skirtas poeto 50-mečiui, ku
riame Bern. Brazdžionis prisimena: „Ra
šyti pradėjau pirmosiose gimnazijos 
klasėse. Paskatino mirtis. Sunkiai su
sirgus, atrodė, kad mirsiu. Peržvelgiau 
savo gyvenimą ir nusigandau - visai 
nieko nepadaryta. Literatūrą mėgau 
nuo pradžios mokyklos suolo. Domė
jausi pirmųjų ‘Vainikų' lietuviais poe
tais, juos skaičiau. Negalėdamas ligoje 
rašyti, ėmiau eiliuoti atmintinai. Grį
žęs į gimnaziją, ėpiiau klasės rašomuo
sius darbus eilėmis rašyti. Lietuvių mo
kytojas buvo toks geras ir nuolaidus, 
kad ne tik neparašė dvejeto - dar pagy
rė. Davė paskaityti aukštesniųjų klasių 
mokytojui. Tas paskaitė aukštesnėse 
klasėse. Pagarsėjau. Nežinojau, kur dė
tis, kaip nejauku buvo. Bet rašyti ne- 
bemečiau, tik rašiau 'slaptai'. Pradė
jau siųsti spaudai. Pirmas eilėraštis iš
spausdintas 1924 metų Pavasary, tik
rai pavasarį”. Tais pačiais metais Vytės 
Nemunėlio slapyvardžiu Žvaigždutės 
žurnale išspausdino pirmąjį eilėraštį 
vaikams, kuriuo pradėjo savo prasmin
gą ir ilgą kelią į vaikų poeziją.

P
raėjus daugeliui metų, 1996 m. 
kovo 31 d. laiške Domui Akstinui 
Bern. Brazdžionis rašė: „Kodėl 
pasirinkau vaikams rašyti kitą pavardę 

arba slapyvardį? Nenorėjau maišyti ir 
klaidinti skaitytojų, kadangi jų dviejų 
eilėraščiai labai skyrėsi, be to, norėjau, 
kad vaikai galėtų lengviau ištarti (ir at
siminti) savo autorę”.

Žvaigždutė - Angelo sargo vaikų 
sąjungos laikraštėlis, kurio faktinis kū
rėjas ir ilgametis redaktorius buvo mo
kytojas, žinomas visuomenės veikėjas 
Stasys Tijūnaitis. Jis su dideliu atsidė
jimu bendravo su jaunaisiais skaityto
jais ir ne vienam iš jų padėjo atskleisti 
savo talentą. Tai - P Drevinis, Vyt. Ta- 
mulaitis, L. Žitkevičius ir kiti. Tarp to
kių jaunųjų bendradarbių buvo ir Bern. 
Brazdžionis. Tuometinis Žvaigždutės 
redaktorius S. Tijūnaitis noriai spaus
dino šio jauno poeto kūrybą ir 1925 m. 
tik vienas Žvaigždutės numeris išėjo be 
Brazdžionio kūrybos. Taip Lietuvos 
vaikai gana artimai susipažino su savo 
autoriumi Vyte Nemunėliu.

Viename rankraštyje Bern. Braz
džionis prisimena: „O tuo metu Kaune 
vyko gyvas literatūrinis gyvenimas, ku-

Nukelta į 2 psl.
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Kazys Bradūnas praveda Poezijos pavasarį Jaunimo centre, Čikagoje, 1984 m. Jono Kuprio nuotr.

ILGAS POETO IR NEPOETO KELIAS
Kaziui Bradūnui — 90

Poetas Kazys Bradūnas Jono Kuprio nuotr.

KĘSTUTIS KEBLYS

x/
S į mėnesį Kazys Bradūnas mini savo 90-ąjį 

gimtadienį. Šias jo sukaktuves tiktų prisi
minti čia jau vien dėl to, kad Bradūnas ilgus 
metus liejo prakaitą šiuos Draugo šeštadieninio 

priedo puslapius gabiai sudėliodamas, sumedžio
damas rašeivas, taisydamas jų tekstus, nuolat besi
rūpindamas laikraščio estetiniu veidu. Bet ne tik 
dėl redakcinių nuopelnų. Juk Bradūnas yra poe
tas ir dar ne bet koks. Nesuklysim pavadindami jį 
pokario Vokietijos stovyklose subrendusios poetų - 
žemininkų kartos kapitonu. Ne tik savo brandžia 
poezija, bet ir visuomenine iniciatyva jis skynė ke
lius visai savo bendraminčių grupei į platesnį pri
pažinimą ir naujo kūrybinio žodžio įtvirtinimą 
mūsų literatūros baruose.

Biografiniai duomenys maždaug tokie

Pirmą kartą Kazys Bradūnas suklykė kaime, 
į vakarus nuo Vilka
viškio, dar ne visai me
tams praėjus nuo nepri
klausomybės paskelbi
mo. Lankė jis Alvito pra
džios mokyklą, paskui 
Vilkaviškio gimnaziją, 
kur rašytoja Petronėlė 
Orintaitė užkrėtė jį ne
pagydoma literatūros li
ga. Eilėraščius rašė jis

K. Bradūno buvo pilnas 
visas Čikagos lietuvių 
kultūrinis gyvenimas 

ir studijuodamas Kaune, o karo metais - ir Vil
niuje. Su tūkstančiais pabėgėlių atsidūrė Vokieti
joje, o po Trečiojo Reicho žlugimo apsigyveno Miun
chene, arti DP stovyklų, kūrė poeziją ir redagavo 
ką tik gimusį žurnalą Aidai.

Kai pabėgėlių (anuomet sakydavom „tremti
nių”) stovyklos Vokietijoje ištuštėjo, Bradūnas at
sidūrė Baltimorėje, kur skaldė akmenis antkapių 
dirbtuvėje, o kad būtų smagiau, redagavo žurna
lą Literatūros lankai. Po kiek laiko prasidėjo jo il
gasis Čikagos laikotarpis, darbas Drauge iki pen
sijos, tada tikrai užtarnautos kelionės po kultū
ringąjį pasaulį.

Kelionių gale jis sugrįžo į Vilnių, kur įsikūrė

Nukelta į 2 psl.
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Ilgas poeto ir nepoeto kelias • Kazio Bradūno eilėraščiai
• Poezija jam yra natūralus vyksmas

• Nenuilstančio muzikos barų artojo sugrįžimas
• Tennessee Williams pokalbis su savimi
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„Atsišaukė tik
DANUTĖ BINDOKIENĖ

Šių metų sausio 25 d. Vilniuje 
mirė rašytojas - prozininkas - 
Juozas Kralikauskas, per savo 
ilgą, daugiau kaip 96 m., 
gyvenimą išleidęs devyniolika 
knygų, nemažai jų pažymėtų 
premijomis. Tačiau, kaip bebūtų 
keista, šio iškilaus rašytojo 
mirtis Lietuvos žiniasklaidoje tik 
prabėgomis paminėta.

Tad norėtųsi tiesiai paklausti: kodėl? Ar dėl 
to, kad Juozas Kralikauskas nebuvo „vie
tinis”, t.y., savo gyvenimo didžiąją dalį 
praleidęs toli nuo tėvynės - Kanadoje? Ar dėl to, 

kad jo kūryba, parašyta priverstinio išvykimo iš 
Lietuvos dešimtmečiais, buvo savoje šalyje „ne
matoma” (kaip ir daugelio kitų, už Lietuvos ribų 
gyvenusių, lietuvių rašytojų ir poetų), nepaisant, 
kad jau laisvoje tėvynėje išleistos kelios jo kny
gos? Tačiau mes, vadinamieji užsienio lietuviai, 
turėję progos pažinti ir Juozą Kralikauską, ir jo 
kūrybą, kuri išaugo ir subrendo būtent svetimuose 
kraštuose, su liūdesiu sutikome žinią apie šio 
rašytojo mirtį.

Iš Lietuvos jis pasitraukė kaip ir tūkstan
čiai kitų tautiečių (ypač šviesuolių, inteligentų), 
artėjant antrajai bolševikų okupacijai, paskatin
tas motinos žodžių: „Bėk iš čia, sūnau, bėk ir kuo 
greičiau. Taip kalba mano širdis, taip aš supra
tau besimelsdama...” Ir Juozas Kralikauskas pa
klausė: paliko motiną, paliko tėviškę, paliko tė

vynę.
Tai buvo 1944-ieji. Netrukus bai

gėsi Antrasis pasaulinis karas. Tre
čiasis Reichas žlugo. Lietuvą užgriuvo 
antroji sovietų okupacija, o didžioji 
lietuvių dalis, atsidūrusi Vakaruose, 
pateko į vadinamąsias pabėgėlių sto
vyklas. Taii buvo žmonės be namų, be 
vietos, bet ne be savo tapatybės, ne be 
pasiryžimo išlikti ir, progai pasitai
kius, grįžti į savo tėvynę! Deja, tos pro
gos reikėjo laukti daugiau kaip pus
šimtį metų ir daugelis nesulaukė. Ta
čiau Juozui Kralikauskui likimas lėmė 
sulaukti, ir jis 1994 m. grįžo į gimtąją 
šalį.

Wiesbaden mieste (amerikiečių 
zonoje) pabėgėlių stovykla buvo įruošta 
buvusiose vokiečių kareivinėse, nors 
gerokai suniokotose praūžusios karo 
audros. Neilgai trukus stovykloje su
klestėjo gyvastingas kultūrinis gyveni
mas - kūrėsi dainų vienetai, tautinių 
šokių grupės, teatras ir, žinoma, lie
tuviškos mokyklos... Įkūrus gimnazi
ją, Juozas Kralikauskas tapo jos di
rektoriumi. Tai nebuvo atsitiktinis pa
skyrimas, nes jis jau prieš karą mo
kytojavo Lietuvoje ir kurį laiką buvo 
Kauno 10-osios gimnazijos direkto
riumi.

Mažai mes, ypač jaunesnieji, anuo
met Wiesbaden lietuvių pabėgėlių 
stovykloje žinojome apie savo moky
tojus, kurie stengėsi mums perduoti 
savo iš tėvynės atsivežtas žinias ir pa
tirtį. Mokytojams netrūko entuziazmo, 
netrūko ir mokinių, bet labai stokojo 
mokymo priemonių - net paprasčiau
sių sąsiuvinių ir pieštukų. Išeitis pa-
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Rašytojas Juozas Kralikauskas
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Mano Mėnulio gatvė liko 
Kėdainiuose...

Liūne Sutema skaito savo poeziją Jaunimo centre, 1980 m. Nuotr. Jono Kuprio

Jau seniai norėjau pasikalbėti su viena mano mėgs
tamiausių išeivijos poečių, Zinaida Katiliškiene-Liū- 
ne Sutema, bet vis neišdrįsau į ję kreiptis. Jos eiles 

skaitydavau dar sovietinėje Lietuvoje. Kaip jos patekda
vo j Lietuvę — lieka paslaptimi, bet mes, vyresniųjų kla
sių moksleiviai, studentai, žinojome, kad Amerikoje gy
vena ir kuria Liūne Sutema.

Nuoširdžiai dėkoju poetei, sutikusiai atsakyti į mano 
klausimus, juolab kad pasitaikė proga - Lietuvoje išleis
ta nauja Liūnės Sutemos poezijos knyga.

Ačiū Julijai Švabaitei-Gylienei už pagalbų susisiekiant 
su poete.

- Lietuvoje pasirodė dar dažais 
kvepiantis Jūsų eilėraščių rinkinys 
Tebūnie. „Naujų eilėraščių rinkinys 
- ypatingas įvykis mūsų literatūro
je”, - skaitome knygos anotacijoje. 
Tikrai su tuo sutinku. Tačiau kyla 
klausimas - kodėl tai tik antra Jūsų 
knyga, išleista Lietuvoje?

- Du kartus buvo pasiūlyta, 
du kartus atidaviau rankraščius. 
Nedrįsau pati siūlyti.

- Man pasirodė įdomus ir kny
gos pavadinimas - Tebūnie. Pirmo
sios Jūsų knygos pavadinimas taip 
pat prasideda žodžiu „tebūnie” - Te
būnie tarytum pasakoj (1955 m.). Kas 
tai, - sutapimas, toks noras, ar kokia 
kita priežastis?

- Pirmasis Tebūnie... buvo lyg 
mano troškimas. Antrasis Tebūnie 
yra tik tebūnie, nepriklausantis 
nuo manęs.

- Sovietiniais laikais buvote ži
noma, kaip poetė iš „terj”, o oficia
lioji valdžia nespausdino Jūsų eilių. 
Kas Jūs - išeivijos ar Lietuvos poe
tė? Ar, Jūsų nuomone, galimas toks 
skirstymas?

- Sovietiniais laikais rašantie
ji išeivijoje rašė ne tik čia esan
tiems, bet visai tautai, o visa tauta 
buvo Lietuvoje, nors jos, tautos, 
čia rašančiųjų raštas nepasiekda
vo, nebent tik retais atvejais.

Save laikau Lietuvos rašytoja, 
gyvenančia ir rašančia užsienyje, 
vis tiek - ar mane priima, ar ne.

- Prof. Rimvydas Šilbajoris ra
šė: „Išeivijos lietuviškoji kultūra svar
biausia savo dalimi yra praeitis, net 
ir nebe dabartis, o praeitis”. Ar Jūs 
sutinkate su šiuo pasakymu?

- Iš dalies. Manau, kad yra da
bartis, nors ji - nelabai ryški.

- Sakoma, kad eilėraščiai gims

ta iš kančios. Kaip ir kada juos 
„gimdo” poetė Liūne Sutema?

- Kai žmogaus pasąmonėje su
sirenka visi išgyventi jausmai bei 
patirtys ir jų pasidaro daug, jie 
prašosi išleidžiami j laisvę, - tada 
jis rašo. Bent aš taip rašau.

- Ar sunkiai „skiriatės" su savo 
eilėraščiais? 0 gal lengva ranka ati
duodate juos leidėjui?

- Skiriuosi juos apgailėdama, 
nes nežinau, kaip jie bus sutikti.

- Rašote: „Kiekvienas miestas 
turi, /ir kiekvienam mieste visiems 
yra/ plati Mėnulio gatvė" (Nieko ne
atiduosi}. Kokiame mieste Jūsų Mė
nulio gatvė?

- Mano Mėnulio gatvė liko Kė
dainiuose. Bijau, kad ji nebūtų da
bar ištrypta. Toks nujautimas, kad 
yra.

- Jus „Dažnai apima toks žin
geidus ilgesys/ nepažįstamų žmo- 
nių-/tada praveriu knygos duris”. 
Kokios knygos durys dabar praver
tos? Ką skaitote, kuo domitės? Ko
kius Lietuvos rašytojus ir poetus 
mėgstate?

- Šiuo metu stoviu J. Apučio 
smėlynuose, nors autorius yra aiš
kiai pasakęs: „Smėlynuose negali
ma sustoti”. Stoviu, nes tik dabar 
ši knyga man pakliuvo į rankas.

Vardų neminėsiu, tik pasaky
siu, kad artimų ir mylimų yra apie 
dešimt, o domiuosi daugeliu.

- Kas dar be poezijos, be liter
atūros Jus domina?

- Šiuo metu dalinuosi savo lai
ku su gėlėmis, paukščiais ir bena
mėm katėm.

- Ačiū už pokalbį.

Kalbino Laima Apanavičienė
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Forumas „Bažnyčia ir visuomenė”

Romualdo Požerskio nuotr.

V

S
 m. kovo 13 - 15 d. Lietuvos Vyskupų konferencijos pirmininkas Sigitas

Tamkevičius ir Lietuvos „Caritas” generalinis direktorius kun. Robertas

• Grigas Šlezvigo-Holšteino žemės (Vokietija) parlamento kvietimu lan
kėsi Kiel mieste. Šlezvigo-Holšteino žemės politinio švietimo centro, forumo 
„Bažnyčia ir visuomenė”, Vokiečių-Lietuvių draugijos surengtame susitikime 
pagrindinės Kiel katalikų Šv. Mikalojaus (St. Nikolaus) parapijos namuose arki
vyskupas Sigitas Tamkevičius skaitė paskaitą „Krikščioniškosios vertybės tarp 
totalitarinės diktatūros ir liberalaus dekadanso". Paskaitoje itin gausiai dalyva
vę regiono politikai, žurnalistai, katalikų ir evangelikų dvasininkai, lietuvių kil
mės ar Lietuvoje lankęsi vietos gyventojai ypač domėjosi arkivyskupo S. Tamke- 

Kun. Robertas Grigas

vičiaus pogrindine veikla, taikiu ti
kinčiųjų teisių gynimu sovietų oku
pacijos metais ir po to buvusiu 6 
metų įkalinimu KGB kalėjimuose bei 
tremtimi Sibire. Prelegentas atsakė j 
daugybę dalyvių klausimų apie Baž
nyčios persekiojimo patirtį ir dabar
ties iššūkius krikščioniškosioms ver
tybėms agresyvaus sekuliarizmo są
lygomis - tiek Lietuvoje, tiek Vakarų 
Europoje.

Arkivyskupas S. Tamkevičius taip 
pat susitiko su Šlezvigo-Holšteino 
žemės parlamento pirmininku Mar- 
tin Kayenburg, aplankė Hamburgo 
arkivyskupą dr. VVerner Thissen (j 
Hamburgo arkivyskupiją, įsteigtą 
prieš 5 metus, įeina Hamburgo arki
vyskupija, Meklenburgo-Vakarų Po
meranijos ir Šlezvigo-Holšteino vys
kupijos). Buvo aptarti Bažnyčios ir 
Valstybės santykių Lietuvoje ir Vo
kietijoje teisiniai aspektai, Bažny

čios įnašas sprendžiant moralines ir visuomenines problemas, krikščionių pas
tangos apginti esminius Evangelijos principus supagonėjusioje aplinkoje. Šlez
vigo-Holšteino žemėje katalikai tesudaro apie 9 procentus gyventojų, tačiau, 
pagrindiniais krikščioniškojo liudijimo klausimais bendradarbiaudami su vyrau
jančia Evangelikų liuteronų bažnyčia, jie veikia labai aktyviai ir, kaip neretai 
atsitinka diasporoje, užima ne vieną svarbų viešojo gyvenimo postą (parlamen
to pirmininkas Kayenburgas yra praktikuojantis katalikas).

Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius ir kun. Robertas Grigas davė interviu apie 
Lietuvos ėjimą į laisvę, dabarties iššūkius bei tikinčiųjų atsaką j juos didžiau
siam Kiel laikraščiui Kieler Nachrichten (Kiel žinios) ir „Nord-Deutsche Rund- 
funk" (Šiaurės Vokietijos radijui). Politinio švietimo centro vadovo Kari Friedrich 
Nonnenbroich, kitų renginio organizatorių lydimi, svečiai iš Lietuvos aplankė 
įžymias Šlezvigo-Holšteino žemės vietas, susipažino su turtingu šio savito Vo
kietijos regiono kultūriniu bei religiniu paveldu. Laivininkyste ir žvejų tradicijo
mis pagarsėjęs, Danijos paribio veikiamas Šlezvigas-Holšteinas Lietuvai arti
mas dar ir tuo, kad karo pabaigoje, bėgant nuo Raudonosios armijos teroro, čia 
persikėlė daug klaipėdiečių.

Į arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus paskaitą ir susitikimus su vokiečių poli
tikais, dvasininkais buvo iš Berlyno atvykęs ir Lietuvos ambasadorius Vokietijoje 
Evaldas Ignatavičius. Jis taip pat tarė sveikinimo žodį.

Kun. Robertas Grigas
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Forumas „Bažnyčia ir visuomenė" • Krikščioniškos vertybės tarp 
totalitarinės diktatūros ir liberalaus dekadanso ‘Pulgio Andriušio 100 

metų sukaktis ‘Interviu su režisiere Audre Budryte-Nakiene 
•Interviu su režisieriumi Kęstučiu Naku
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Sėkmingai leidžiama Mažosios Lietuvos enciklopedija
DR. ANTANAS BALAŠAITIS

Trečiasis MLE tomas dar ne 
paskutinis

Mažosios Lietuvos enciklopedija, 
(MLE) III t. 864 p. Vyr. organizato
rius ir tvarkytojas prof. dr. V Pėte- 
raitis. Redakcinės kolegijos preziden
tas akad. Z. Zinkevičius, redakcinės 
kolegijos pirmininkas doc. dr. V Bag
donavičius, vyr. redaktorius doc. dr. M. 
Purvinas, pav. leidybai V Kaltenis, ats. 
sekretoriai V Gocentas ir N. Dzindzi- 
liauskienė. Viršelio dail. A. Z vilius, vy
resnioji maketuotoja A. Zimanienė. 
Mažosios Lietuvos fondas (MLF) ir 
Mokslo ir enciklopedijų leidybos ins
titutas (MĖLI), 2006.

Prieš septynetą metų (2000) rašė
me, jog Vilniuje išleistas Mažosios Lie
tuvos enciklopedijos I tomas (H tomas 
išėjo 2003 m.), o dabar galime džiaug
tis ir III tomu. Po kelių metų bus ir 
paskutinis - IV tomas.

Ką tik išleistame tome sudėti M- 
R raidžių straipsniai. Kaip ir pirmuo
siuose, daug vietos skirta krašto is
torijai, veikėjams, etnografijai, kul- 
tūriniam palikimui, švietimui, lietu
vininkų vargams svetimųjų pries
paudoje bei įvairių formų genocidui.

Baigiamojoje pratarmėje MLE 
vyriausiasis organizatorius ir tvarky
tojas prof. dr. V Pėteraitis, džiaugia
si, kad po dešimtmečio rengimo dar
bų išleistas III tomas yra visų rūpes
čių ir darbų atpildas: „Šis darbščių rankų sudėlio
tas tomas leidžia skaitytojui giliau pažvelgti į Ma
žosios Lietuvos gyventojų praeitį ir dabartį, jų 
dalyvavimą visuomeninėje veikloje ir šeimos gy
venime”. Tome pateikta gausybė įvairios medžia
gos sudėliota į 3,127 straipsnius, kurių beveik pu
sė parengta ir suredaguota vyr. redaktoriaus dr. Mar
tyno Purvino. Apžvelgdamas MLE rengimo de

Prie Mažosios Lietuvos enciklopedijos ištakų. Kanadoje gyvenantis lietuvių kalbininkas prof. 
dr. Vilius Pėteraitis (dešinėje) su jo monografijų redaktore Agota Sriubiene ir MLE I tomo 
vyresniuoju moksliniu redaktoriumi dr. Algirdu Matulevičium Vilniuje 1991 m.

Petro Petkavičiaus nuotr.

Mažosios Lietuvos enciklopedijos III tomo viršelis. Dailininkas prof. Alfonsas Žvilius.

Šis darbščių rankų sudėliotas tomas leidžia skaitytojui giliau 
pažvelgti į Mažosios Lietuvos gyventojų praeitį ir dabartį, jų 

dalyvavimą visuomeninėje veikloje ir šeimos gyvenime
šimtmetį iš besikeitusių pagalbininkių redaktorių 
jis mini Danguolę Cesaitytę, Sigitą Paulauskaitę, 
Ingridą Veliutę, Danutę Valentukevičienę. Visus 
tris tomus spaudai rengė tik penketas darbuotojų: 
dr. M. Purvinas (nuo 1997 m.), Nijolė Dzindziliau- 
skienė ir Vytautas Kaltenis (nuo 1998 m.), Virginija 
Budrikienė ir Aliutė Zimanienė (nuo 1999 m.). 
Rengiant MLE dalyvauja keli šimtai Lietuvos ir 

užsienio mokslininkų. 
Nedidelis rengėjų bū
rys, sugebėjęs per de
šimtmetį išleisti tris di
džiulius tomus, rodo jų 
užkrečiantį pavyzdį pri
traukti ir talkininkų. 
Tokiomis sąlygomis dir
bant tam tikri medžia
gos pateikimo nelygu
mai neišvengiami ir dėl 
to skaitytojams reikėtų 

būti atlaidesniems, nes svarbiausias rengėjų tiks
las buvo pateikti kuo daugiau medžiagos, o pa-si- 
taikiusias spragas, netikslumus rengėjai, be abejo, 
patikslins ir papildys paskutinio tomo pabaigoje.

Be pačių lietuvininkų M. Purvino, V Pėterai- 
čio, A. Juškos, M. Tydecks, J. Reisgio, V Gocento, 
E. Labutytės, pirmiesiems trims tomams daugiau
sia straipsnių pateikė archeologai: V Šimėnas, L. 
Tamulynas, medikas L. Poviliūnas, istorikas A. 
Matulevičius, gamtininkas A. Rainys, kalbininkas 
Z. Zinkevičius, etnologe A. Vyšniauskaitė, knygo
tyrininkas D. Kaunas, kraštotyrininkas V Šilas.

Šis tomas, kaip ir kiti, gausiai iliustruotas že
mėlapiais, senais atvirukais ir archyvinėmis nuo
traukomis iš Lietuvos muziejų, Vokietijos, Lenki
jos archyvų ir, kas nemažia svarbu, originaliomis 
klaipėdiškių šeimų albumų, išsaugotų per karus ir 
tremtį, nuotraukomis. Iliustracijos labai papildo 
MLE teikiamą informaciją.

Nukelta į 2 psl.

ŠIO ŠEŠTADIENIO PRIEDO PUSLAPIUOSE

Sėkmingai leidžiama Mažosios Lietuvos enciklopedija 
• Nevienareikšmė fotografės I. Šerpytytės tyla

• Dar vienas sugrįžimas tėvynėn • Vytauto Kazimiero 

Jonyno kūrinių paroda
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ATMOSFERA, KURIOJE 
BRĘSTAME AR SKĘSTAME

Kai 20-ojo šimtmečio pradžioje Lietuva budo laisvės aušroje, vienas jos 
žadintojų, Pranas Dovydaitis, kvietė jaunąją kartą pajusti atsakomybę 
už tautos likimą, apsispręsti už Kristų ir įsijungti į kovą už Jį kultūros 
arenoje. Taip iš į tą kvietimą atsiliepiusios jaunosios kartos išaugo inteligen

tija, kurios veikla daug lėmė, kad tauta liktų katalikiška.
Po 30 metų kaimyniniame krašte vyko panašus procesas. Lenkija buvo 
okupuota nacių Vokietijos. Užuot griebęs ginklą, 20 metų Karolis Wojtyla su 
kitais pasirinko kultūrą, kaip priemonę kovai prieš okupantus - išlikti žmo
nėmis. Su draugais jis įkūrė slaptą pogrindžio teatrą. Humaniškumui ieško
damas nepajudinamo pagrindo, jis pasirinko Kristų. Tas apsisprendimas jį 
pakreipė į kunigo kelią, kuris ne tik nuvedė jį į Romą, bet ir grąžino jį žmo
nėms, kaip jų ir krikščioniškojo humanizmo popiežių. Kadangi visame Vakarų 
pasaulyje jis matė žūtbūtinę kovą tarp Dievo dovanotą gyvybę vertinančios 
kultūros ir kitos, gyvybę menkinančios pseudokultūros, jis kvietė visus puo
selėti gyvybės kultūrą.

Popiežiaus Jono Pauliaus II ir daugelio kitų įsitikinimu istorijoje kultūra 
vaidina svarbesnį vaidmenį negu politika ar ekonomika. Žmonės kuria kultū
rą, bet ir kultūra kuria žmones. Kokie kultūros formuotojai, tokia ir kultūra. 
Kokios jų vertybės arba menkavertybės, tokie vaisiai. Kultūra kaip atmosfe
ra: jei ji persunkta tikromis vertybėmis, žmonės, jas pasisavindami, bręsta; o 
jei joje tėra menkavertybės, atmosfera juos dusina, iškreipia, nuodija. Rytuose 
pagal ateistinį marksizmą sudaryta priverstinė totalitarinė sistema tepaga- 
mino homo sovieticus. Vakaruose pasaulietiška, reklaminė žiniasklaida gud
riai tebeformuoja lengvai paveikiamus vartotojus miniažmogius. Vakarų pa
saulyje skirtingiems pseudokultūriniams vėjams pasidavę žmonės dažnai 
tampa įvairius vaidmenis vaidinančiais mišiniais. Kokia kultūra vyrauja da
bar Vakarų pasaulyje? Kokia Europoje? Ir Lietuvoje?

Blaivus žvilgsnis mus žadina būti atsakingais už save: apsispręsti, rinktis 
tai, kas mus ne sumenkina, bet praturtina ir brandina. O kai bręstame, pa
juntame galimybę dalytis tiesa ir gėriu su kitais. Taip Kristaus pagrįsta žmo
giškoji kultūra plečiasi ir bujoja. Tą patį kultivavo Pranas Dovydaitis, Jonas 

Paulius II ir daugelis kitų, kurie ėjo su jais - kartu ar šalia, ar iš paskos - jų 
pėdomis. Svarbu, kad einame Sėjėjo pėdomis. Sėjėjo, kuris sėja Gerosios Nau
jienos sėklą... Taip Evangeliją skelbiančiųjų kultivuojama kultūra tampa dva
sią gaivinančia atmosfera - derlinga dirva, kurioje rūpestingo Sėjėjo beriama 
sėkla atneša daugeriopą derlių.

Kęstutis A. Trimakas

Kultūros sėklos šiame numeryje
Velykų laikotarpiu Kultūros turinys persunktas džiugia 

Prisikėlusiojo tikrovės nuotaika ir prasme.
2 psl. Kardinolo Joseph Ratzingerio straipsnis „Kėlėsi iš numirusių"
Apie meilės galią, kuria pats Jėzus prisikėlė iš mirties ir kuria gali prikelti mus po 
mirties, rašo šių laikų vienas didžiausių teologų, kuris 2005 metais tapo Kristaus 
vietininku.
3 ir 7 psl. Leonardo Andriekaus, Kazio Bradūno, Antano Jasmanto (Maceinos)
ir Stasės Dzenuškaitės poetiniai atsiliepimai j Jėzaus Kristaus prisikėlimą skambant 
Velykų ryto varpams.
4 psl. Miguel de Unamuno apie nemirtingumo alkį
Vienas aistringiausių nemirtingumo ieškotojų rašo apie savo atradimus.
5 psl. Birutės Pūkelevičiūtės ratilais nubangavę prisiminimai
apie Velykas nepriklausomoje Lietuvoje. Stebina tai, kad be rablai subtiliai paliečia ir 
Lietuvos, ir nemirtingumo išsiilgusių žmonių likimą.
8 psl. Atšvaituose — šiuolaikinės mokslo ir meno mjslės, skabnančios domėbs 
besiplečiančių žinių ir vertybių lobynu.



Tautos skambesių kūrėjas
Minimos liaudies instrumentų meistro ir tobulintojo Prano Servos 100-osios gimimo metinės

ANATOLIJUS LAPINSKAS

Lietuvių liaudies muzikos instrumentai Lie
tuvos istorijos šaltiniuose, tautosakoje, gro
žinėje literatūroje minimi ne vieną šimtme
tį, bet tik nuo XX amžiaus prasidėjo jų kelias į pla

tesnę visuomeninę ir koncertinę erdvę.
Reikšmingą vaidmenį kanklių sąjūdžio kelyje 

suvaidino tarpukario metų Lietuvos kanklininkų 
draugija. Tolimesnė liaudies instrumentų raida 
susijusi su Jono Švedo vadovaujamu Valstybiniu 
dainų ir šokių liaudies ansambliu, 1945 m. dabar
tinėje Muzikos ir teatro akademijoje ir 1975 m. 
dabartiniame Klaipėdos universitete įsteigtomis 
Liaudies instrumentų katedromis.

Šio šeštadienio Kultūros turinys
1 psl. Anatolijus Lapinskas. Tautos skambesių 

kūrėjas. Prano Servos šimtmečio sukaktis.

3 psl. Julius Keleras. „Aš norėčiau, kad sapnas tavo 
būtų kaip pieva spalvotas... “ Eilėraščiai.

4 psl. Dr. Kazys G. Ambrozaitis. Lietuvių fondas - 
išeivijos lietuvių meno globėjas.

6 psl. Alfredas Guščius apie dr. Aldonos 
Vasiliauskienės darbą lituanistinės istoriografijos 
ir ukrainistikos srityse.

8 psl. Kęstutis A. Trimakas. Judas -Jėzaus 
išdavikas ar išlaisvintojas?

1989 m. atkurta Lietuvos kanklininkų draugi
ja, dabar - Lietuvių liaudies instrumentinės muzi-kos 
draugija „Kanklės”, kasmet šalies regionuose rengia 
liaudies instrumentinės muzikos šventes, kon
kursus, festivalius, pedagogų seminarus, organi
zuoja Dainų švenčių koncertus „Skambėkite, 
kanklės”.

Visa ši patriotinė veikla būtų neįmanoma be 
vieno dalyko - be pačių kanklių ir birbynių .-Kaip 
tik su jų kūrimu susijęs vienas visoms kanklinin
kėms ir visiems birbynininkams žinomas žmogus, 
prieš 100 metų gimęs Pranas Servą.

Tai jo auksinių rankų dėka suskambo šimtai 
ir tūkstančiai įvairių birbynių, skudučių, lamzde
lių, kanklių, trimitų. Visųjų skambesį reikėtų ver
tinti kaip mūsų tautinės kultūros ženklą, Lietu
vos tapatybės simbolį.

Pats pasigamino... kontrabosą

Pranas Servą gimė 1907 m. balandžio 3 d. Var
nių valsčiuje (dabartinėje Luokės seniūnijoje) 
Kūlio Daubos kaime, mažažemio ūkininko šei
moje. Tėvas buvo įvairiausių amatų meistras. Jau 

paauglystėje P Servą kaimo muzikantams daryda-vo 
birbynes, smuikus, o kaimo moterims remontavo 
ne tik ratelius, bet ir siuvamąsias mašinas. 1926 
m. įstojo į tuometinę Klaipėdos konservatoriją, kon
traboso klasę. Neįstengdamas nusipirkti instru
mento, pasidarė jį pats.

Dalyvavo 1927 m. Mažosios Lietuvos lietuvių 
šventėje Klaipėdoje, 1928 m. - Antrojoje Lietuvos 
dainų šventėje Kaune. Uždarius Klaipėdos kon
servatoriją, persikėlė į Kauną, vedė M. K. Čiurlio
nio brolio Povilo dukrą Birutę Čiurlionytę, grojo 
Kauno, o nuo 1939 m. - Vilniaus radiofono, vėliau 
Operos ir Filharmonijos orkestruose. Tačiau ne
metė ir instrumentų meistro amato.

Pranas Servą

P Servos gyvenimo ir veiklos kryptis pasikeitė 
1940 m., prasidėjus ilgametei kūrybinei draugys
tei su Jonu Švedu, valstybinio dainų ir šokių an
samblio įkūrėju ir vadovu.

Pirmieji instrumentų tobulinimo darbai

1 O m- *kurt0 valstybinio dainų ir šokių
ansamblio grupės pradėjo veiklą, 

taip sakant, nevienodomis sąlygomis. Jei choras iš 
karto galėjo pradėti dainuoti harmonizuotas lie-

Nukelta į 2 psl.



Lietuvos istorijoje yra įvykę nemaža lemiančiai svarbių atsitikimų.Dvasinės reikšmės atžvilgiu, Švč. Marijos apsireiškimas 1608 metais Šiluvoje yra toks pat svarbus, kaip ir Lietuvos krikštas. Ruošiantis minėti Šiluvos 400 metų sukaktį, būtina vėl išgirsti jos motinišką, mus skatinantį balsą...
Kauno arkivyskupo metropolito

Šio šeštadienio Kultūros turinys

Sigito Tamkevičiaus 
ganytojiškas laiškas

metais švęsime Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo Šilu- 
I 11 I Savoje 400 metų jubiliejų. 1608 m. įvykęs apsireiškimas 
VZ vZ v_Zbuvo didelė Dievo dovana istorijos audrų blaškomai mūsų 

tautai. Keturis šimtmečius šio įvykio prisiminimas ir gausios Marijos užtarimu 
gaunamos malonės gaivino Lietuvos žmones ir padėjo jiems išsaugoti ištikimybę 
Kristaus Evangelijos nušviestam keliui.

2008 m. švenčiamas Dievo Motinos Marijos apsireiškimo jubiliejus taps 
proga atnaujinti tikėjimą ir įsigilinti į tai, ką Švč. Mergelė Marija anuomet no

rėjo pasakyti ne tik Šiluvos žmonėms, bet visai Lietuvai ir visam pasauliui, 
kuris, Marijos žodžiais tariant, dabar tik „aria ir sėja”. Dievo užmušimas ir 
Jo nustūmimas į gyvenimo paribį yra didžioji pasaulio nelaimė.

2008 m. Jubiliejaus iškilmės bus labai reikšmingas įvykis Bažnyčios 
gyvenime, bet ne mažiau svarbus ir pasirengimo laikotarpis. Jis galbūt yra 

net svarbesnis, nes pilnai ir vaisingai išgyventi Švč. M. Marijos apsireiškimą 
bus galima tik tuomet, kai tam paskirsime pakankamai laiko ir dėmesio.

Trokšdamas, kad šis įvykis atneštų kaip galima daugiau dvasinių vaisių, 
skelbiu Šiluvos Dievo Motinos apsireiškimo jubiliejaus preliminarią programą, 
į kurią kviečiu įsitraukti kunigus, pašvęstojo gyvenimo asmenis ir visus tikin
čiuosius.

Rengdamiesi jubiliejui, sieksime šių tikslų: gyvo ir brandaus tikėjimo bei jo 
praktikos ugdymo; sąmoningo naudojimosi sakra
mentais, ypač Sutaikinimo sakramentu ir 
Eucharistija; krikščioniškos šeimos ugdymo; 
dvasinių pašaukimų branginimo; Bažnyčios 
vaidmens asmeniniame ir tautos gyvenime 
branginimo, Šiluvos Dievo Motinos Marijos 

kulto populiarinimo.
„Čia buvo garbinamas mano Sūnus, o 

dabar ariama ir sėjama” — šis Dievo Motinos 
Marijos skundas, pasakytas mūsų tikėjimo bro
liams, ragina ypač kreipti dėmesį į šv. Mišių šven
timą, Eucharistijos garbinimą, ypač iškilmingą ado
raciją, Sutaikinimo sakramento sąmoningą šventimą, 
ekumeninį bendradarbiavimą ir Švč. M. Marijos vaid

mens išganymo istorijoje iškėlimą. ▲

1 psl. Arkivysk. Sigitas Tamkevičius
Ganytojiškas laiškas dėl pasirengimo Švč. Marijos apsireiškimo 

Šiluvoje 400 metų jubiliejui (sutrumpintas).

2 psl. Vysk. Jonas Ivanauskas.
Marijos apsireiškimą Šiluvoje švenčiame kaip dabar mums 
kalbanti Dievo gerumo įvykį. Sutrumpintas interviu.

3 psl. Dr. Aldona Vasiliauskienė.
Šiluvos Marijos ir Jos Kūdikio paveikslo piligrimystė.

3 psl. Faustas Kirša, Janina Degutytė, Jonas Juškaitis
„Širdis pavasarį iš pagrindų kitokia..." Eilėraščiai.

4 psl. Leonas Paleckis-Kaktavičius. Amžinai/aunas idealistas.
Rašytojo Kazio Jankausko 100 metų gimimo sukaktis.

5 psl. Ieva Šadzevičienė. Atgijusi batika. Irenos Šaparnienės

paroda Verbos ir spalvos ant šilko.
6 psl. Kun. Vytautas Bagdanavičius, MIC, dr. Algimantas

Kurlavičius, dr. Aldona Vasiliauskienė.
Prelatas Mykolas Krupavičius.

7 psl. Pranas Visvydas. Su juvelyriška stygų derme. Vilniaus
styginio kvarteto koncertai Los Angeles.

8 psl. Kęstutis A. Trimakas. ATŠVAITAI. Keliaujantis režisierius,
Tamsioji energija, Kapas rastas, bet... Ak, tas pavasaris...
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KĘSTUTIS A. TRIMAKAS

Ar visuomenei reikia kūrėjo? Ar kūrėjui rei
kia visuomenės? Tai klausimai, kurie kyla 
svarstant kūrėjo ir visuomenės santykius.

Problema atsirado labai seniai. Gal galime įsivaiz
duoti, kai vienas pačių pirmųjų dailininkų urve 
ant sienos nupiešė buivolų medžiotojus. Gal patys 
medžiotojai pakratė galvas, pakilnojo pečius. Jų 
tarpe gal buvo ir tokių, kurie nusistebėjo, kad jie
kažkaip gali atsirasti ant urvo sienos. Bet kažkas 
pačiam dailininkui drėbė tiesiai: „Tu čia nepec- 
kiok sienų. Ar esi alkanas? Jei nori valgyti, tai ge
riau paimk vėzdą ir eik su mumis medžioti. Tų 
buivolų ant sienų juk nevalgysi...” Bet tarp pirmų 
urvinės parodos lankytojų gal atsirado vis daugiau 
tokių, kurie nusistebėdavo, kad burtininko „mos
telėjimu” ant sienos gali atsirasti buivolų ir me
džiotojų... Dailininkui iš pagarbos atplėšė tą dieną 
sumedžiotos mėsos gabalą. Ir eidami urvu pro tą 
sieną vis pasižiūrėdavo į „medžioto
jus ir buivolus”, negalėdami at
sistebėti. O vakare, rate sė
dint ir dailininkui, gal už
vedė kalbą su kitais apie 
ant sienos atsiradusį ste
buklą.

kūrėjų ir aplinki
nių, atstovaujančių visuomenę. 

Ta tema pastebima tiek Kultū-
ros redaktoriaus pokalbyje su dailininke Zita So-

šio Kultū
rinio priedo 

numerio pusla
piuose užtinkame pana

šią temą - temą, 
gvildenančią 
santykius tarp

Kada prasidėjo diskusijos apie grožį ir menę?..
Klausiau savęs: kada prasidėjo diskusijos apie grožį ir meną? Manau, kad žmonijoje

diskusijos apie grožį ir meną buvo pradėtos, kai Ieva paklausė Adomo, kuris klevo 
lapas jam labiausiai patinka. Tačiau vėliau nutariau, kad tai turėjo būti dar anksčiau, 
tai yra: kai ilgai tarp gyvulių vienišumą jautęs Adomas pirmą kartą pamatė Kūrėjo ką 

tik sutvertą levą ir, ja susižavėjęs, sušuko: „Va, štai su šita tai galėsiu sugyventi...”

tykiai atneša gerus vaisius, naudingus jai pa
čiai ir tiems, kurie palaiko ryšį su ja.

Nukelta į 2 psl.

deikiene, tiek Roberto Kundroto ir Al
gimanto Lyvos romano Krokai ir Ne- 
krakai ištraukoje „Įvertinimas” ir 
to romano recenzijoje. Pažvelki
me į šiuos santykius, jų koky
bę ir jų vaisius.

Pirma, kokie yra dail. Zitos Sodeikie- 
nės santykiai su aplinkiniais, atsto
vaujančiais visuomenę?

1. Santykiai yra atviri. Per kūrybą Zita siekia 
„komunikacijos su žiūrovu” - ne žodžiais, bet įvaiz
džiais. Jai pasitaikė proga bendrauti su vaikais ir 
kaliniais. Ji matė, jog jie, stebėdami jos dailės dar
bus, atpažino jos įvaizdžius, bet rinkosi dar kito
kius įvaizdžius pagal savo išgyvenimus. Jos išva
da — teigiama: „Mano darbais vyksta komunika
cija, susikalbėjimas”. Iš to susikalbėjimo yra nauda ir 
jai, ir jos dailės darbus mačiusiems. Jai nauda, nes 

ji pati per susikalbėjimą su kitais „supranta 
savo kūrybą”. Nauda yra ir kitiems, jos dai
lės darbus stebėjusiems: kiti išreiškia savo 

išgyvenimus ne tik jos pasiūlytais, bet ir jų pa
čių patirtį atitinkančiais įvaizdžiais. Taip vyksta 
susikalbėjimas, vieni kitų praturtinimas.

2. Zita yra laiminga, galinti turėti tokį su
prantantį, ja pačia bei jos kūryba besidomintį vyrą 
(žr. Povilo Sodeikos pastabas apie ją ir jos kūrybą 
šiame Kultūros numeryje). Tarp jų yra išsivystęs 
artimas ryšys, bendravimas, dalinimasis.

3. Šalia to, dailininkė noriai bendrauja su 
kitais žmonėmis. Su jais taip pat atsiranda proga 
pasikalbėti apie jos pačios kūrybą, bendrauti, da
lintis.

Išvada. Zitos santykiai su aplinkiniais, t. y.
su visuomenės atstovais, yra teigiami. Tie san-

Šio Kul
tūros numerio 

puslapiuose sve
čiuojasi Kroko ir

Nekroko romano autoriai Ro
bertas Kundrotas ir Algimantas 

Lyva. Mus sudomino šių ra
šytojų, o taip pat ir jų ro-

Šio šeštadienio Kultūros turinys
1 psl. Kęstutis A. Trimakas. Kūrėjas ir visuomenė.
2 psl. Zita Sodeikienė. Kažkoks variklis mane

varo išlieti gyvenime susikrovusį krūvį. Dailininkės 
pokalbis su Kęstučiu A. Trimaku.

3 psl. Povilas Sodeika. Apie Zitą... Ir po penkiasdešimt
metų dar vis sulaukiu naujų minčių iš jos... 
Šešios pastabos žvelgiant iš arti.

4 psl. Robertas Kundrotas ir Algimantas Lyva. 
„Įvertinimas". Ištrauka iš romano Krakas ir

Nekrakas.
6 psl. Gintarė Ivaškienė. Nusileidus žemiškojo 

gyvenimo uždangai. Aktoriaus, režisieriaus Vytauto 
Valiuko gyvenimas, veikla ir mirtis.

8 psl. Raimundas Eimontas. Krakas ir Nekrakas? 
Romano recenzija.
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AR PILDOSI LEGENDINE 
SAPNO PRANAŠYSTĖ?

a

KĘSTUTIS A. TRIMAKAS

y JĮT'unigaikštis Gediminas Šventaragio slėnyje 
sapnavo staugiantį geležinį vilką. To sapno 

JL ^prasmę jam išaiškino vaidyla Lizdeika: toje 
vietoje išaugsiąs didelis miestas, kurio garsas pas
klis plačiai pasaulyje. Gediminas strateginėje vie
toje pastatė pilį ir joje įsikūrė. Aplink išaugo Vil
niaus miestas. Jis tapo Lietuvos sostine, kultūri
niu, politiniu ir religiniu krašto centru (skambiai 
ir vaizdingai Vilnių apdainuoja poetė Juzė Augus
taitytė-Vaičiūnienė; žr. jos eilėraštį šiame Kultūros 
numeryje).

Kiekviena tauta trokšta pagarsėti kitų tautų 
tarpe. Norime ir mes, lietuviai. Dabar į Vilnių 
kreipiamas didelis dėmesys, pilami pinigai. 
Vilnius gražinamas net kitų Lietuvos miestų sąs
kaita.

Dėmesį atkreipė Europos Sąjunga. Vilnius 
skelbiamas 2009 metų Europos Sąjungos kultūros 
sostine (sostinė paprastai yra viena, bet ką tik su
žinojome, kad 2009 metų Europos kultūros sos
tine skelbiamas ne vien Vilnius).

Kyla klausimas: ar pildosi legendinė sapno 
pranašystė? Ar Vilnius jau yra tiek išgarsėjęs, kad 
tikrai yra tapęs didingu miestu ir jo vardas pa
sklidęs plačiai pasaulyje?

Ir štai: vilnietė, buvusi Dienovydžio ir Į laisvę 
žurnalų redaktorė, Aldona Žemaitytė siūlo Vilniui 
tapti Gailestingumo miestu: „Tai šimtus kartų di
desnis įpareigojimas negu Vilnius - Europos 
kultūros sostinė... Nemanau, kad 2009 metais mes 
tapsime kultūringesniais negu šiandien. Bet 
Dievo gailestingumas... tikrai mus daro kitokiais“ 
(žr. jos straipsnį Gailestingumo miestas šio

Šio šeštadienio Kultūros turinys
1 psl. Kęstutis A. Trimakas.

Vilnius: ar pildosi legendinė sapno pranašystė?
2 psl. Aldona Žemaitytė. Gailestingumo miestas.
4

6

7

psl. Vytautė Žilinskaitė. Vertingas sapnas. Satyra.
psl. Juzė Augustaitytė-Vaičiūnienė.
Vilnius. Eilėraštis.

psl. Laimutė Tidikytė. Konferencija Lietuvių mokslo 
draugijos šimtmečio proga.

psl. Libertas Klimka. Leonas Sapiega (1557-1633) - 
valstybės veikėjas, karvedys, mecenatas.

šeštadienio Kultūros puslapiuose).
Kiti Vilniaus pagarsinimai pa

grindžiami pinigais, pastatais ir 
renginiais... O gailestingumui 
reikia žmogaus vidinių, as- J 
meninių, dvasinių, iš paties ■j^MĮ 
Šaltinio gilestingumą semian
čių ir kitiems gailės- 
tingumą teikiančių pastan- . 
gų, kurių vaisiai būtų kur 
kas reikšmingesni. Išlie- 
kantys. Garsas: ne pa- 
štatuose, bet žmonių 4MI|| 
taurume.

♦ * *

Pažvelgiame j 
kitokį sapną (žr. 
Vytautės Žilins- J 
kaitės satyrinę 
apysaką Vertin- ”'^1 
gas sapnas šiame 4 
Kultūros nume- « 
ryje). Sapnas, ne |||| 
vizija. Sapnas, 
kuriuo sapnuoto- ■ 
jas ieško sau 
naudos. Ne 
vizija, kuri būtų 
nukreipta į |||||| 
krašto 
žmonių 
gerovę. Vaiz- 
das šaržuotas, pa- 
riebintas, bet jame 
daug tiesos. Tai tiesai 
pritartų Lietuvos vidi
ne politika nusivylę 
žmonės, kaip tik dėl 
viršūnėje esančių 
sapnininkų, šie- . 
kiančių ne bendros ’ 
tautos, o tik savo 
naudos. Sapnas 
bergždžias. Garsas - 
ne garbės, bet 
negarbės.

m

Lietuvą prie politinės negarbės privedė 
į jos viršūnėje esantys bajorai, siekiantys tik 
? sau privilegijų, puotaujantys ir savitarpyje 

besiriejantys. Lietuva (kartu su Lenkija) buvo 
padalinta tarp trijų kaimyninių valstybių 18- 

ojo šimtmečio gale. Ir Vilnius tapo tik 
caristinės Rusijos provincijos centriniu miestu. 

To laikotarpio Lietuva nepasižymėjo nei savo 
kultūra.

Vilniaus ir visos Lietuvos istorijoje švyti 
tauraus bajoro L aeono Sapiegos pavyzdys. Ilgą 

laiką stovėjęs Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės valdžios viršūnėje, savo veiklos 

ir gyvenimo zenite jis galėjo teisėtai pasakyti: 
„Teikitės laikyti mane geru dorovingu lietuviu, 
kuris, gimęs senoviškame bajorų lizde, netapo 
savo protėvių idealų išdaviku, ir visas pareigas 
tėvynei pasiryžęs atlikti, kolei siela kūne bus“ 

(žr. Liberto Klimkos straipsnį Leonas Sapiega - 
valstybės veikėjas, karvedys, mecenatas šio 

šeštadienio Kultūros puslapiuose). Jo - 
kartu ir kitų žinomų ir nežinomų taurių 

f vilniečių — žodžiuose,
darbuose ir pavyzdyje

- skamba tikra,
a užtarnauta garbė,

■HBKiBHK -4 kuria ląstelė po
V • ląstelės

įkūnijama 
■ Tlįf* * . legendinė

Geležinio Vilko 
3W9| sapno

, " * pranašystė.
& ♦

*

//ii
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Gėrį, patyrę iš mūsų motinų, liudija poetai, • • _ i • • 
' ] i ' A" ' } -

I 1 • i » ; i I » 1 W« V - ame ir mes.. 

Vaikas motinos glėbyje 
Motina po savo širdi

mi pajunta gyvybę, spur
dančią, ir ima kūdikį bran
ginti, kad paaukotų už ji 
net savo gyvybę... ir tai pra
noksta bet kokio Everesto 
viršūnės užkopimą, bet ko
kio rato išradimą, atradi
mą naujų kraštų, nors nuos
tabių, bet nejaučiančių ir 
tokių jausmų neiššaukian
čių planetų. Tuo brangini
mu pasireiškia motinos 
genialumas, jos ištikimy
bė, jos trauka, kurią pati
ria į pasaulį atėjęs naujas 
žmogus. Ir tai jį nebeati
traukiamai patraukia. Ta 
motinos trauka tampa pag
rindu jausmų ryšio, išlie
kančio visą gyvenimą. 

Poetai apie motiną 
Peržiūrėjus kone kiek

vieno poeto kūrinių rink
inį, dažnai užtinkame jau
triai motinas mininčias 
eiles (žr. keletas jų šio šeš
tadienio Kultūros 2 psl.) 
Taip, tai suprantama: savo 
motinų akivaizdoje mes vi
si, poetai ir nepoetai, esa
me savo motinų vaikai: 
sūnūs ir dukros. Sugretinda 

Šio šeštadienio Kultūros turinys 

1 psl. Kęstutis A. Trimakas. 
Gėrį, patyrę iš mūsų motinų. 

2 psl. Justinas Marcinkevičius, Vytautas Bložė, Julija 
Švabaitė-Gyiienė, Edita Nazaraitė, Nerimą Na-
rutė. Motinos rankos, kaip baltai žydinti kriaušė. 
Eilėraščiai. 

3 psl. Aldona Žemaitytė ir Jonas Kairys-Kairevičius. 
Dieviškoji byla ir žmogiškoji byla. 

4 psl. Lidija Šimkutė. 2005-2006 m. poezijos kelias. 
Singapūras, Viena, Lincas, prie Želvos ežero. 

6 psl. Algimantas Žemaitaitis. Šaktarpio metas 
Vilniuje. Apie rašytoją Astridą Petraitytę ir jos 
romaną. 

8 psl. Romualdas Kriaučiūnas. Anglu kolonija 
Jamestovvn. įkurta 1607 m. gegužės mėn. 13 d. 

mas motiną ir gimtinę žemę, sūnus Justinas (Mar
cinkevičius) lyriškai linki savo motinai užtarnau
to poilsio. Kitas sūnus Vytautas (Bložė) prisipažįs
ta mamytei, kad, nutrukus ryšiui su ja, jam skau
džiai „gelia širdį". Dukra Julija (Svabaitė-Gylie-
nė) mūsų visų vardu pripažįsta mamulei, kad ją už
miršom, bet dabar, susigėdę, ją atjaučiame. Dukra 
Edita (Nazaraitė) vis žvelgia į savo motinos ran
kas: gražias, dosnias, švelnias, mylinčias... ir mo
kosi iš jų. Tremties taigoje mirusiai motinai dukra 
Nerimą (Narutė) kalba apie patiriamą skausmą, 
glaudžiant prie krūtinės savo pačios kūdikį. 

Poetai kalba apie savo motinos artumo ilgesį, 
apie skausmą jos netekus. Jie kalba už mus... ir 
net mūsų vardu. Jie išreiškia mūsų jausmus... 
Tiek daug pasigėrėjimo jomis, kurį ir mes junta
me... 

Grėsmė motinai ir vaikui 
Bet šiais laikais visko pasitaiko. Ir visokių 

žmonių... su diametraliai priešingom idėjom. Žavi
mės ir pritariame poetams, branginantiems moti-
nas. Bet pasigirsta ir kitokių balsų. Štai viena Lie
tuvos seimo narė pakėlė balsą, kad Lietuvoje yra 

Jono Kuprio nuotrauka 

per daug „mistikos" apie motinystę. Pavartotas 
žodis - tai rodyklė, iš kur tas nepasitenkinimas. 
Amerikietė Betty Frieden parašė populiarią knygą 
The Feminine Mystiąue... apie femininę, moteriš
ką „mistiką": būtent, nėra ko žavėtis moters -
motinos dalia... moterys turėtų siekti ko kito, pa
vyzdžiui, darbo, karjeros, o ne motinystės... (Frie
den vėliau vėl ėmė vertinti tradicinę motinystę, 
bet niekas apie tai nenori girdėti). Jau XX am
žiaus viduryje Simon de Beauvoir skelbė, kad mo
terys yra vyrų pavergtos kaip tik tuo, kad turi 
gimdyti, auginti vaikus, kai tuo tarpu jie - privile
gijuoti - daro tai, kas jiems patinka. Tad moterys 
- motinos turi būti išlaisvintos iš tos vergovės, net 
jei jos pačios norėtų savo vaikus auginti; jos turi 
būti priverstos atiduoti vaikus į vaikų namus, da
ryti, ką „privilegijuoti" vyrai daro. Jos pasekėja 
Elizabeth Badinter ją pavadino didžiausia „mote
rų išlaisvintoja", kuriai moterys turi būti nepa
prastai dėkingos. Lietuvoje buvo ir tebėra rodo
mas dėmesys tiek Simon de Beauvoir, tiek Badin
ter idėjoms, išspausdintoms jų knygose. Nežinia, 

Nukelta į 2 psl. 
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2007 
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Seniausia lietuvių išeivių radijo programa pasaulyje (įkurta 1932 
metais Čikagoje, JAV), šiais metais švenčia 75 metų gyvavimo 
sukaktį. Amžiumi ji beveik susilygina su pirmąja Lietuvos radijo 
stotimi, ikurta 1927 metais Kaune. 

Antano Vanagaičio įkurtas „dienžodis", 
pavadintas „Margučiu" 

Nepailstantis naujų didžių projektų kūrėjas ir 
tęsėjas Antanas Vanagaitis turėjo daug planų Ameri
koje, ypač Čikagoje, apsigyvenusiems tautie
čiams. 

Taip 1928 metais balandžio 1 d. jis Įsteigė mėn
rašti Margutis, o po 4 metų - 1932 metais balan
džio 11 d. - „dienžodį", t.y. kasdieninę radijo prog
ramą lietuvių kalba, kurią pavadino irgi ,.Margu
čiu". Anot jo, kaip laikraštis gali būti dienraščiu, 
taip ir radijo programa gali būti dienžodžiu. 

Radijo programa buvo vienas projektas iš dau
gelio — ne pirmutinis Vanagaičio pradėtas, bet 
tikrai paskutinis, išlikęs iki šių dienų. Ta radijo 
programa turėjo didelę reikšmę lietuvių išeivių vi
suomenėje: 1) nauja, moderni žiniasklaidos prie
monė išeiviams, gimtąja kalba palaikanti Ameri
koje apsigyvenusiųjų tautinę sąmonę, stiprinanti 
ryši tarp pačių tautiečių (greita informacija buvo 
labai svarbi organizuotam tautiečių gyvenimui], 
informuojanti apie tai, kas dedasi Lietuvoje, 2) o tė
vynei kritišku metu šios radijo programos vedėjo 
Petro Petručio asmenyje telkianti ir organizuo
janti išeivių pastangas telegramų vajumi atkreip
ti JAV politikų dėmesį ne tik i sovietų okupuotos 
Lietuvos vergovę, bet ir i jos norą būti laisva. 

Šis Kultūros numeris yra skirtas paminėti 
„Margučio" radijo programos 75 mėty sukaktį. 

Turinyje: 

1 psl. Kęstutis A. Trimakas. 
„Margutis", 1932-2007. 

2 -7 psl. Lietuvių radijo laidos darbuotojų 
prisiminimai, veikla, džiaugsmai ir rūpesčiai. 

Petras Petrulis (1966-1995) 

Dalia Sruogaitė (1953-1977) 
Romas Sakadolskis (1968-1973) 

Leonas Narbutis (1995-1998) 

Bronius Siliūnas (1995-iki 

Marija Remienė (1995-iki 

Dalia Sokienė (1995-iki šiol) 

Eglė Juodvalkė (1996-iki šiol) 

Tadas Kubilius (2004-iki šiol) 

Tad ..Margučio" 
svarba nesiribojo vien 
radijo laidų lietuvišku 
turiniu: Antano Vana
gaičio pastangomis ji 
reiškėsi Įvairiais, net 
masiniais kultūriniais 
renginiais, o vėliau - Pet
ro Petručio laikotarpy
je, reikalui esant, dėme
sys buvo nukreiptas į 
okupuotos Lietuvos lais
vinimą. 

„Margučio" 
lemtingos datos 

„Margučio" istorija 
marga, kaip velykinis 
margutis. Ji susijusi su 
asmenimis, kurie labiau
siai juo rūpinosi. Pasto
vi radijo laida, Antano 
Vanagaičio pradėta 1932 
metais, sukrėsta steigė
jo mirtimi 1948 metais, 
nenutrūko: jo vieton sto
jo jo gyvenimo draugė 
Lilija Vanagaitienė. Ta
čiau vėl: netikėta jos (ir 
jos didžio talkininko Al
gimanto Mackaus) žū
tis autoavarijoje 1964 m. 
pabaigoje sukėlė pavo
jų. 1965 metais radijo 
programos rūpestis krito į Petro Petručio rankas 
ir jose išbuvo trisdešimt metų. Tada vėl: dėl finansi
nių sunkumų 1995 metais „Margučio" radijo laida 
nutilo. Neilgam. Tais pačiais metais lietuvių 
visuomenės vadovai sudarė valdybą ir atkūrė ra
dijo programą, pavadindami ją „Margutis II". 

„Margutis", 1953-2007 

Šiuose Kultūros puslapiuose dėmesį kreipia
me j „Margučio" radijo programos gyvavimą maž
daug nuo 1953 m. Organizatoriai kreipėsi į radijo 
programos vedančiuosius pasisakyti apie „Margu
tį", savo veiklą, apie radijo laidos džiaugsmus ir 
rūpesčius. 

Čia pasisakiusieji, remdamiesi savo patirtimi, 
pateikia įvairų, margą ir vaizdingą „Margučio" 

Antanas Vanagaitis 

pusšimčio metų gyvavimo paveikslą. Čia kalba 
įvairūs darbuotojai, dirbę ir tebedirbantys įvairio
se srityse: šios programos išlaikytojai, programos 
laidų vedėjai, specialių programų ruošėjai ir visuo-
meninkai, kurie rūpinosi ir tebesirūpina „Margu
čio" finansiniu, buitiniu gyvavimu ir net išlikimu. 

Dėkingi esame „Margučio" darbuotojų ap
klausą organizavusiai Draugo vyriausiajai redak
torei Daliai Cidzikaitei ir jai talkinusioms Laimai 
Apanavičienei bei Daliai Sokienei. Ta pačia proga 
išreiškiame ne tik savo, bet ir lietuvių visuomenės 
dėkingumą visiems „Margučio" darbuotojams 
Emilijai Andrulytei, Tadui Kubiliui, Jauniui Gus
čiui, kurie savo rūpesčiu, talentais ir darbu užtik
rino ir tebeužtikrina šios lietuvių radijo progra
mos gyvavimą. 

Kęstutis A. Trimakas 
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Donelaitis ir Mažoji Lietuva 
L. F. W. Wenau (1930-2007) dėmesyje ir raštuose 

Kristijonas Donelaitis 

DR. MARTYNAS ir MARIJA PURVINAI 

Išėjo Anapilin daugelio veikalų apie K. Do
nelaitį, jo giminę bei Mažosios Lietuvos praeitį 
autorius ir leidėjas, Mažosios Lietuvos enciklo

pedijos rėmėjas - Vokietijoje po ilgos ir sunkios li
gos mirė Lutzas Friedrichas Wilhelmas Wenau 
(1930.XII.24-2007.III.04), kilęs iš Mažosios Lie
tuvos būrų Donelaičių-Donalių giminės. 

Jo tėvas įsikūrė Berlyne 1927 metais, senatvė
je domėjosi savo giminės istorija. 

Berlyne Finansų ministerijos tarnautojo šei
moje gimęs L. Wenau po II pasaulinio karo atsidū
rė sovietų okupuotoje Vokietijos dalyje, patyrė Vo
kietijos Demokratinės Respublikos (VDR) sukurto 
sovietinio režimo represijas. Nuo 1970 m. pateko 
VDR saugumo (STASĮ) priežiūron kaip politiškai 
nepatikimas istorijos mokytojas. Jau 1971 m. ru
denį jam grasinta areštu. 1972 m. jis bandė bėgti į 
Vakarus. Tai pavyko tik 1973 m. žmonai ir 2 sū- jungus Vakarų ir Rytų Vokietijoms - daug medžia-

nums. 1972 metais už 
„netinkamas kalbas" bu
vo areštuotas su savo 
septyniolikamete duk
ra Manuela; trejus su 
puse metų nuteistas 
kalėti ir tardytas žiau
riomis sąlygomis ten 
neteko sveikatos. 1974 
metais jį, kaip politinį 
kalinį, išpirko VFR val
džia- (VDR administra
cija anuomet pelnyda
vosi brangiai pardavinė
dama savo kalinius Va
karų Vokietijai). Vaka
ruose L. Wenau moky
tojavo iki pensijos 1984 
m. 

Vakaruose L. Wenau 
su šeima (žmona Mar
got ir 4 vaikais) įsikūrė 
Lilienthalyje netoli Bre
meno - vėliau daugelio 
Lietuvos specialistų ži
notoje sodyboje, savo
tiškame K. Donelaičio 
giminės ir Mažosios Lie
tuvos tyrimų centre. 

Šią veiklą L. We-
nau pradėjo 1980 me
tais, prisiminęs vyres
niųjų pasakojimus apie 
jų giminės ryšius su 
Prūsų Lietuva ir Done
laičiais. Surinkti doku
mentai patvirtino, kad 
1896 metais vežikas 
Karlas Wenau, bežemio 
Ferdinando Wenau ir 
Wilhelminos Sermukš-
naitytės (Schermuks-
znat) sūnus, vedė linų 
audėjo dukrą Augustę 
Charlottę Donalytę (Do-
nalies) iš Stanaičių kai
mo prie Gumbinės. Taip 

susigiminiavo gal XVIII a. pradžioje į kraštą at
vykusi Wenau giminė su dar XVII amžiuje Mažo
joje Lietuvoje gyvenusiais Donaliais-Donelaičiais. 
Dar 1685 metais buvo minėtas Vilkošių kaime 
prie Gumbinės gimęs Kristupas Donalys (Dona-
lies). Ne per toliausiai - Mozūrijos Sensburge bu
vo ir L. Wenau žmonos gimtinė, ten gyveno jos se
noliai. 

Užmezgęs ryšius su kitais Donelaičių pa
likuonimis Vokietijoje (deja, tos gausios giminės 
ainiai istorijos audrų buvo išstumti į Vakarus), 
daugelyje pasaulio archyvų surinkęs daugybę me
džiagos apie tos giminės ir jos žymiausio atstovo -
K. Donelaičio gyvenimą, L. Wenau dalyvavo dau
gelyje seminarų ir konferencijų, vakariečiams pa
sakodamas apie žymųjį Mažosios Lietuvos poetą ir 
jo aplinką. Naujos tyrimų galimybės atsivėrė susi-

gos pavyko aptikti Leipcigo archyvuose. 
Sukaupęs didelę leidinių apie tą kraštą biblio

teką, daug archyvinės bei ikonografinės medžia
gos, L. VVenau ėmėsi leidybinio darbo. 1997 m. jis 
Lilienthalyje įkūrė savo leidyklą, kurioje kasmet 
parengdavo vis naujus veikalus apie K. Donelaitį, 
jo giminę, Mažosios Lietuvos istoriją (pvz., 2000 
metais buvo išleistos net 3 knygos bendros 480 
puslapių apimties). 1999 metais jis savo lėšomis 
išleido K. Donelaičio raštų rinktinę, 1894 metais 
L. Passargės vokiečių kalba išleistus tekstus pa-
puošdamas lietuvių dailininkų V K. Jonyno ir V 
Jurkūno iliustracijomis, savo parašytoje įžangoje 
aprašydamas didžiojo poeto gyvenimą bei jo kū
rinių likimą. Tas leidinys daugeliu egzempliorių 
paplito po Vokietiją ir kitus kraštus, daugelį šian
dieninių Vakarų žmonių supažindindamas su Ma
žąja Lietuva ir jos žymiuoju poetu. 

Krašto ir būrų poeto tyrėjams ypač naudingas 
daugiatomis L. Wenau leidinys Neue Donalitiana 

Nukelta i 2 psl. 

Lutz F. VV. VVenau 

Šio šeštadienio Kultūros turinys 

1 psl. Dr. Martynas ir Marija Purvinai. 
Donelaitis ir Mažoji Lietuva L.F. W. 
VVenau (1930-2007) dėmesyje ir 
raštuose 

3 psl. Ieva Šadzevičienė. Sielos linija ir 
dermės gelmė Jūratės Stauskaitės 
kūryboje. 

4 psl. Anatolijus Lapinskas. Tautinio meno 
šventė Kaune. 

5 psl. Loreta Venclauskas. Taurios tradicijos 
tąsa. 

6 psl. Aldona Žemaitytė. Kai žydi sodai 
Suvalkijoj... 

7 psl. Romualdas Kriaučiūnas. Vizijos tapo 
realijomis. Prelatas 

8 psl. Pranas Visvydas. Nejaugi tai odė 
džiaugsmui? Apie pomirtinę Jurgos 
Ivanauskaitės eilėraščių knygą. 

http://1930.XII.24-2007.III.04
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Vytautas Ignas William Shakespeare Vytautas V. Landsbergis Miguel de Cervantes

KULTŪRA
Apie dvasię praturtinančip atmosferę

N
uo pirmo Kultūros numerio pasirodymo 
praėjo du mėnesiai. Nors vadinama kultū
riniu Draugo priedu, jis yra daugiau negu 
„priedas”, kurį ar pridėjus, ar atėmus, daug kas 

dienraštyje nepasikeistų ar net jo nedaug kas ne- 
pasigestų. Bent norisi manyti, kad atėmus šešta
dieninę Kultūrą, dienraštis daug nustotų: tai yra, 
labiausiai nustotumėte jūs, mieli skaitytojai, jums 
skirtą dienraščio palydovą, kuriuo Draugo leidėjai 
jums rodo ypatingą pagarbą bei vertinimą.

Atmosfera, kuri brandina
Šiais laikais kultūra yra dažnai naudojamas 

žodis: kūno kultūra, tautos kultūra, gyvybės kul-

Šio šeštadienio Kultūros turinys

1 psl. Kęstutis A. Trimakas.
Apie dvasią praturtinančią atmosferą.

y
2 psl. Ieva Sadzevičienė.

Simbolinė pasaulio pajauta Vytauto Igno kūryboje.

4 psl. Dovydą Judelevičių kalbina Laimutė Tidikytė.
Shakespeare’o ir jo „Hamletas” Lietuvos scenoje.

6 psl. Vytautas V Landsbergis.
Dominykas ir jo kelionė j žvaigždes. Pasaka 
suaugusiems (1).

8 psl. Pranas Visvydas. Stambaus sceninio užmojo 
akivaizdoje Alekso Mickaus „Don Kichotas". 

tūra, o kartais ir neigiama prasme, pavyzdžiui, 
mirties kultūra — tinkamiau vadintina — mirties 
pseudokultūra.

Tą dvigubą, viens kitai priešingą, prasmę pa
naudojau pirmame Kultūros vedamajame (2007 
04.07.), palygindamas kultūrą su atmosfera, ku
rioje arba bręstame, arba skęstame. Juk atmosfe
roje yra vienas iš būtiniausių elementų mūsų gy
vybei - oras, kuris, jei užterštas, tampa nesveikas, 
kartais net labai kenksmingas. Kaip atmosfera, 
taip ir kultūra gali būti žmogui sveika arba (jei 
tampa netikra, užkrėsta) — kenksminga. Žinoma: 
norime kvėpuoti sveiku oru, o taip pat būti pavei
kiami kuo naudingiausios kultūros. Tad Kultūroje 
siekiame sutelkti dvasiai kuo tinkamiausią kul
tūrinę medžiagą.

Kultūros skaitytojai ir bendradarbiai
Kultūra nėra specialiai intelektualams. Kiek 

tokių iš viso pastebime aplinkoje, išeivijoje? Šis 
Draugo palydovas nėra specialiai vien kultūrinin
kams. Nors, žinoma, kiekviena visuomenė norėtų 
jų „prisiauginti”: ji sudaro sąlygas (ir viena tokių 
sąlygų yra kultūrinė spauda), bet kultūrininkai 
patys visuomenės sukurtose palankiose (o neretai 
ir visiškai nepalankiose) sąlygose išsiugdo.

Kultūrininkai ypač pageidaujami kaipo ben
dradarbiai. Bendradarbių niekada nėra per daug. 
Jų eilės išeivijoje retėja, pavyzdžiui, nors ne vie
nas asmuo buvo kviečiamas, neatsirado, kas sutik
tų šiais metais Čikagoje Lietuvių operos pastaty
tą Johanno Strausso operetę „Vienos kraujas” ap
rašyti bei vertinti.

Šeštadieninis Draugo dienraščio palydovas 
Kultūra yra skiriamas visiems dienraščio skaity
tojams, — jums, atvertusiems jos puslapius. Ką 
jūs tuose puslapiuose randate? Ko galite tikėtis? 

Ne paprastų naujienų, kurios šiandien aktualios, 
rytoj jau pamirštamos, bet kažko daugiau išlie
kančio, kažkuo tai jūsų dvasią pakeliančio ar jus 
kažkuo praturtinančio. Visa tai sutelkta į šias kul
tūros sritis: menas, mokslas, literatūra (plačiau 
apie šias sritis - kitą kartą).

Kas mūsų akiratį plečia, kas mūsų vidų gilina
Vienas pačių svarbiausių žmonių žinovų, prof. 

Gordon Allport nurodė dvi savybes, kurios apibū
dina subrendusią asmenybę: tai platus interesų 
akiratis ir vidinė gelmė. Jo teigimas derinasi su 
mūsų aptarta kultūra — idėjų, jausmų, vertybių, 
įvaizdžių sukurta atmosfera, padedanti mums 
sveikai, žmogiškai bręsti. Kultūra kaip tik patei
kia tokią medžiagą, kuri padėtų mums patiems 
plėsti interesų, susidomėjimo, rūpesčių akiratį, ir 
to pačiu kurti savo vidinę gelmę. Visa tai slypi toje 
trijulėje: menas, mokslas, literatūra.

* * *

Pažvelkime į šio Kultūros numerio turinį, ku
riame atstovaujamos trys meno sritys: Vytautas 
Ignas savo dailės darbais, Shakespeare’as Lietu
vos teatro scenoje, o grožinėje literatūroje - Vytautas 
V Landsbergis su pasakėčia suaugusiems. Igno te
matikos platuma, atskleidžiama įvairiausiais žmo
nėms reikšmingais simboliais. Sudėtingas, žmo
giškąjį egzistencinį klausimą „būti ar nebūti” sau 
statantis Shakespeare’o Hamletas, skirtingai inter
pretuotas lietuvių aktorių. Vytauto V Landsbergio 
pasakos herojus, gyvenimo kelionėje patiriąs žmo
gišką dalią: priklausomumą nuo kitų, konfliktų 
žalą, taikingų santykių reikšmę, meilės svarbą.

Nemaža dvasinė puota...
Kęstutis A. Trimakas
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1877-1939
Ieškojimas prasmės; gyvenimas prasmę atradus

Oskaras Vladislovas Milašius - 

vienintelis sūnus, nesuprastas nei 
ekscentriko didiko tėvo, nei emocionalios 

žydų kilmės motinos. Paviršutiniški, 
savimi užsiėmę tėvai neperdavė sūnui 
jokios gilesnės pasaulėžiūros. Jautrus, 
vienišas, palinko į melancholiją. 
Teigiama, jog jaunystėje net bandė 

atimti sau gyvybę. Ieškojo, artėjo prie 

katalikybės. Būdamas 37 metų, 1914 

metais išgyveno viziją, kurios įžvalgas 

aprašė giliai prasmingoje poemoje 

„Nihumim”.

įžvalga gyvenimo pusiaukelėje
Kaip kelionės, taip ir gyvenimo pusiaukelėje 

žmogui tenka stabtelti ir pažvelgti: kiek kelio 
nuėjo ir kur toliau eiti. Gyvenimo peržiūra įvyksta 
pas daugelį žmonių: pas vyrus — apie keturias
dešimtuosius metus, pas moteris — truputį anks
čiau. Pirmasis tą žmogišką patirtį analizavo švei
caras psichiatras Karlas Gustavas Jungas (po jo - 
Danielius J. Levinsonas, Roger L. Gould ir kiti). 
Žmogaus ateitis labai priklauso nuo to, ar jis at
randa gilesnę gyvenimo prasmę, naujus prasmin
gus uždavinius, ar lieka prieblandoje, ar net tam
soje. Kaip asmuo išgyvena tam tikrą stabtelėjimą. 
Psichologiniu, ir neretai — dvasiniu, požiūriu, tuo 
metu žmogus stabteli ir apsvarsto nueitą gyveni
mo kelią ir po to pažvelgia į ateitį. Kartais tokia 
gyvenimo apžvalga yra iššaukiama kokio nors ne
tikėto ir sukrečiančio išorinio įvykio ar lėtos vidi-

Šio šeštadienio Kultūros turinys

1 psl. Kęstutis A. Trimakas.
0. V. Milašius 1877-1939. Ieškojimas prasmės; 
gyvenimas prasmę atradus.

2 psl. Oskaras V Milašius. Nihumim. Poema.
3 psl. Prof. Ona Voverienė. Dvasinis tobulėjimas -

vienintelis tikrosios realybės pažinimo kelias. Minint 
Oskaro Milašiaus 130-ąsias gimimo metines.

4 psl. Dovydą Judelevičių kalbina Laimutė Tidikytė.
W. Shakespeare’o raštų vertimas j lietuvių kalbą.
W. Shakespeare’o „Sonetai”.

6 psl. Pranas Visvydas.
Dalinosi tuo, kas jo širdyje. Tenoro Arūno Dingelio 
rečitalis.

7 psl. Vytautas V Landsbergis.
Dominykas ir jo kelionė j žvaigždes.
Pasaka suaugusiems (2).

nės kaitos, patyrus nesėkmę, nusivylimą, — pa
tirtį, kuri priverčia asmenį stabtelėti, susimąstyti. 
Yra žmonių, kurie dėl to nebeatsigauna, bet nusi
vylę, apkartę, neberanda motyvo veikti ar net gy
venti. Tai nebrandus sprendimas. Kiti patiria 
šviesą, įžvalgą, kuri jiems nurodo ateities gyveni
mo kryptį. Sėkmingai ir brandžiai tą gyvenimo 
problemą išsprendė Ignacas Lojolą, Teresė iš Avi- 
los, Levas Tolstojus, Albertas Šveiceris, Motina 
Teresė iš Kalkutos ir kiti.

Nihumim - paguodos žodis
Nihumim hebrajų kalba reiškia „paguodos 

žodis”. Tuo vardu Milašius pavadino savo poemą, 
kuri visu savo turiniu liudija, kad jis savo gyveni
mo pusiaukelėje turėjo ypatingą įžvalgą, kurią 
pats apibūdina kaip viziją.

Poemoje autorius keletą kartų pakartoja frazę 
„keturiasdešimt metų...”. Tai jo gyvenimo pusiau
kelė. Pirmu atsikvėpimu jis papasakoja apie savo 
„keturiasdešimt metų” ryšį su kūnu, jį jungiantį, 
vienijantį su būtimi žemėje.

Tada tris kartus kartodamas „keturiasdešimt 
metų”, jis kreipiasi į save, jog gyveno tiek metų, 

kad kažką išmoktų:
1) „Kad Veiksmo prakilnumą išmoktumei my

lėti...” Veikiantysis - tai Kūrėjas... Savo gyvenimu 
jis mokosi veikiančiojo Dievo prakilnumą ne tiek 
pažinti, kiek mylėti. Iš tolimesnių įvaizdžių su
prantame, kad jis užsimena apie vyriškumo įvaiz
džius (Brolį, statytojus ir kt.) - tai, atrodo, jis tai
ko sau, kad veikdamas tvirtai pripažintų veikiantį 
Dievą.

2) „Kad apie moterį be paniekos išmoktumei 
kalbėti”. Kaipo vyras, jis turėjo gyvai patirti mo
ters reikšmę-vertę ir jis tą reikšmę-vertę atranda 
Motinoje ir Amžiname Moteriškume; iš to jam ky
la pagarba kiekvienai moteriai.

3) „Kad tu išmoktumei ieškoti Miesto! O Jeru
zale!” Iš poemoje suminėtų įvaizdžių (pvz., Pat- 
mos salos, kurioje Jonas Evangelistas patyrė Ap
reiškimą ir amžinos Jeruzalės viziją) matyti, kad 
reikia ieškoti amžinojo Dievo Miesto.

Milašius užbaigia poemą viltingais, šviesiais 
įvaizdžiais: nušvitimas poemoje jam suteikia vil
tį ateičiai, tai ne tik paguodos žodžiai, bet ir moty-

Nukelta į 2 psl.



y°s mcionaliaė 
zvy^o hibliotefa [

LITERfiK
r
M

2007 BIRŽELIO 16 d.

LfiS

Nr. 117 (23)

ISTORINĖS TIESOS VARDAN
Bylojant apie čekistų ir komunistų masinio teroro vykdymų 
prieš lietuvių tautų 1944-1953 metais

Kiekviena tauta praeityje yra 
patyrusi įvykių, kurie švenčiami su 
dideliu džiaugsmu, bet taip pat 

tokių įvykių, kurie minimi su giliu 
liūdesiu. Lietuvių tauta daug mieliau 
švenčia nepriklausomybės paskelbimų 
(Vasario 16) ar ir jos atkūrimą (Kovo 
11), negu nepriklausomybės praradimą, 
sovietų okupaciją ar birželinius išvežimus 
į Sibirą.

„Pravda"

Neteko girdėti, kad kas mūsų tautoje neigtų Lietu
vos nepriklausomybės paskelbimą, bet tikrai yra 
keista, kad yra tautiečių, kurie neigia krašto oku
paciją ar bent mažina neigiamas okupacijos pasek
mes, ar net atranda daug gerų sovietmečio laikais 
„nokusių” vaisių. Dar blogiau: istoriniai faktai iš
kraipomi, partizanai apšaukiami banditais, prie
varta išvežtieji į Sibirą vadinami savanoriais, išvy
kusiais padirbėti „plačioje tėvynėje”, net priversti
nė okupacija skelbiama buvus žmonių laisvu balsa
vimu pageidautu Įsijungimu Į sovietinių kraštų są
jungą. Jei tokią netiesą skelbtų patys okupantai, 
tai dar suprantama (nors nepateisinama), bet taip 
daro „savi” tautiečiai. Visa tai rodo, kad mūsų tau
toje buvo ir, deja, tebėra tautos išdavikų, kurie te
begalvoja, kad anie „raudonojo rojaus” laikai buvo 
geri - geri (jei ne visai tautai, tai) bent jiems pa
tiems.

Pačiame Lietuvos krašte yra patenkintų, kad 
mūsų tautai nesiseka tapti demokratiška. Taip, 
laisve ir demokratija piktnaudžiaujama; jei tik ga
li, piktnaudžiauja laisve bei demokratija ir tie, ku
rie nori, kad anie „geri” laikai vėl grįžtų.

Bet kaip buvo iš tikro?

Mūsų krašte yra besistengiančių parodyti skau
džią praeities tikrovę. Štai šiais metais iš spaudos 
išėjo 750 psl. Juozo Starkausko parašyta knyga 
Represinių struktūrų ir komunistų partijos bendra
darbiavimas įtvirtinant okupacinį režimą Lietuvo
je 1944-1953 metais (Lietuvos gyventojų genocido 
ir rezistencijos tyrimo centras, Vilnius, 2007). Kny
gos svarstymai ir išvados yra pagrįstos Lietuvos 
komunistų partijos archyvų medžiaga. Ši studija 
atskleidžia glaudų kolaboravimą tarp Lietuvos ko
munistų partijos ir čekistų pačiais žiauriausiais 
Stalino laikais, ypač šiose srityse:

1) kovojant prieš ginkluotus partizanus, kurie 
buvo remiami ir palaikomi tautos, tuo rėmimu iš
reiškiančios savo valią (tad tai nebuvo kažkokių 
„buožių”, bet tautos pasipriešinimas prieš privers
tinę okupaciją);

2) įvedant kolūkių sistemą, prievarta varant 
ūkininkus į bendrus ūkius;

3) į Sibirą tremiant aktyviausią tautos dalį, 
aktyviai ar pasyviai besipriešinančią, ar bent prie
šingai nusiteikusią įvedamai sovietų sistemai. Įsi

Šio šeštadienio Kultūros turinysdėmėtina, kad didelė dalis tiek čekistų, tiek Lietu
vos komunistų partijoje buvo rusų. Tačiau buvo ne
mažas procentas (1946 m. - 22.7 proc.; 1953 m. - 39 
proc.) lietuvių, kurie, susidėję su okupantais, žlug
dė tautą...

Tiesos vardan

Gausiai dokumentuota knyga vaizdžiai liudija bene 
patį skaudžiausią laikmetį lietuvių tautos istorijoje. 
To laikmečio prisiminimas negali ir neturi būti iš
trintas iš visos lietuvių tautos. Bet taip pat - negali 
ir neturi būti ištrintas iš pasaulio istorijos. Į tą laik
metį ir mes kreipiame savo dėmesį, iš knygos pa
teikdami rinktines ištraukas - ypač apie mūsų tau
tos išreikštą norą būti ir išlikti laisva - priešinantis 
visomis galimomis priemonėmis, net ginklu ranko
je, tuo mūsų tautos istorijoje pačiu skaudžiausiu 
metu.

1 psl. Kęstutis A. Trimakas.
Istorinės tiesos vardan... Apie čekistų ir komunistų 
masinio teroro vykdymą Lietuvoje Stalino laikais.

2 psl. Juozas Starkauskas.
Ištraukos iš jo knygos Represinių struktūrų ir 
komunistų partijos bendradarbiavimas įtvirtinant 
okupacinį režimų Lietuvoje 11)44-1953 metais.

4 psl. Prof. Ona Voverienė. Tautos dvasios žadintojas. 
Pogrindžio Aušros redaktorius kun. Lionginas 
Kunevičius.

6 psl. Vytautas V Landsbergis. Dominyko kelionė į
žvaigždes. Pasaka suaugusiems (3).

7 psl. Alfredas Gusčius.
Baltoskandijos renginiai Juozui Eretui. Minint lietuviu 
tapusio šveicaro kultūrinę ir visuomeninę veiklą.

Kęstutis A. Trimakas
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POETĖ JULIJA ŠVABAITĖ-GYLIENĖ LIETUVOJE

Julija Švabaitė-Gylienė Maironio svetainėje skaito savo kūrybą.

Skrydis su poetiniu žodžiu per Lietuvą
„Rašau pavasarį šiltą su gėlių ir žvaigždžių milijonu...

VIRGINIJA PAPLAUSKIENĖ

a z-v -ąjį kartą Lietuvoje karaliavo Poezijos 
/Į -C pavasario šventė. Į ją, tarsi paukščiai, 

_L iš įvairių šalių, suskrido poetai. Viena 
iš jų - viešnia iš Jungtinių Amerikos Valstijų ra
šytoja, poetė Julija Švabaitė Gylienė. Atvykusi

Šio šeštadienio Kultūros turinys

1 psl. Virginija Paplauskienė.
„Rašau pavasarį šiltą su gėlių ir žvaigždžių 
milijonu...” Julijos Švabaitės-Gylienės skrydis su 
poetiniu žodžiu per Lietuvą.

3 psl. Audronė V Škiudaitė.
Pabraidžiojimai po Alvito pievas su poete iš Čikagos.

4 psl. Jolanta Budriūnienė.
„Būkim ne tik tolimi broliai, bet ir artimi draugai”: 

lietuvių bičiulio Janio Zarinio jubiliejų minint.
6 psl. Aldona Žemaitytė-Petrauskienė. *

Kvedlinburgo paukštė Litua ir Vilniaus bokštai. Dail. 
Filomenos Linčiūtės-Vaitiekūnienės kūryba.

7 psl. Vytautas V Landsbergis. Dominyko kelionė j
žvaigždes. Pasaka suaugusiems (4). 

kartu su dukra Aušra Karkiene, įsiliejo į šventi
nių renginių upę, kuri vilnijo per visą Lietuvą. Me
nininkės subtilus poetinis žodis liejosi gimtojoje 
Suvalkijoje - Vilkaviškyje ir Marijampolėje, Vil
niuje, Kaune - Maironio lietuvių literatūros mu
ziejaus sodelyje, kur buvo vainikuojamas šventės 
laureatas Vytautas Rubavičius.

Kūrybos vakaras Kaune

Tačiau skrydį su po
etiniu žodžiu per Lietuvą 
ji pradėjo savo kūrybos va
karu Kaune. Gegužės 19 
dieną Maironio lietuvių 
literatūros muziejuje vyko 
ką tik išėjusios iš spaustu
vės poezijos knygos Ant vė
lių suolelio sutiktuvės. Mai
ronio namų puošnioje sve
tainėje gausiai rinkosi kau
niečiai ir miesto svečiai. 
Renginyje dalyvavo litera
tūrologė Gintarė Bernotie
nė, aktorė Daiva Škelevaitė, 
smuiku A. Dvoržako, Fr. 
Chopino, P Čaikovskio kū
rinius griežė Ilona Klusai- 
tė. Autorė ramiu, švelniu 
balsu skaitė eilėraščius, pa
sakojo jų atsiradimo isto

rijas. Dailininkė Magdalena Stankūnienė, arti
miausia poetės draugė, atvykusi iš JAV šiltai kal
bėjo apie rašytoją ir jos kūrybą. Knygos sutiktu
vės praėjo pakylėtoje, malonioje aplinkoje. Ne atsi
tiktinai autorės pirmoji poetinė šventė vyko Mai
ronio muziejuje. Čia saugomas rašytojos archyvas, 
kuris tyrinėjamas, tvarkomas, eksponuojamas. 
Atvykusiųjų j šventę laukė staigmena - paroda, 
skirta kūrėjai, pavadinta eilutėmis iš jos eilėraš
čio „Rašau pavasarį šiltą su gėlių ir žvaigždžių 
milijonu...”

Paroda
Poetės gyvenimo ir kūrybos apžvalga

Parodoje atspindėtas rašytojos gyvenimo ir 
kūrybos kelias: 1921-1944 m. Lietuvoje ir Pran
cūzijoje; 1944-1948 m. Vokietijoje; nuo 1949-1960 
Australijoje; nuo 1960 iki šių dienų Amerikoje. 
Eksponuojama medžiaga - fotonuotraukos, rank
raščiai, laiškai, knygos, atskleidžia rašytojos gyveni
mo, vistiomeninės ir kultūrinės veiklos Lietuvoje, 
Vokietijoje, Australijoje, Amerikoje reikšmingiau
sius momentus.

Daugiau nei šešiasdešimt metų, menininkė 
gyvena svetur, puoselėja gimtąją kalbą, su ilgesiu 
mena tėvų žemę, Vilkaviškio krašto užburiantį 
gamtovaizdį, paliktų artimų žmonių meilę ir rū
pestį. Nutolusių dienų atsiminimai tapo jos kūry
bos pagrindu. Svečioje šalyje iš jų ji audžia ilge
singas poezijos ir prozos knygas. Kūrybos krai
telėje rikiuojasi Amerikoje, o vėliau ir Lietuvoje 
išleistos knygos: poezijos - Vynuogės ir kaktusai 
(1963); Septyni saulės patekėjimai (1974); Vilties 
ledinė valtis (1981); apysaka vaikams Gabriuko 
užrašai (1973); romanas Stikliniai ramentai 
(1985), už kurį buvo paskirta Draugo romano 
premija. 1991 m. poezijos rinktinė Tu niekur ne
išėjai pelnė Lietuvių rašytojų draugijos premiją. 
1996 metais J. Švabaitei Gylienei buvo paskirta 
25-oji Vilkaviškio rajono Salomėjos Nėries premi-
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Julija Švabaitė su poezijos laureatu Vytautu Rubavičiumi Maironio muziejaus sodelyje.



EZZI

1970-1980 m. sovietų okupuotoje Lietuvoje
Teatrologę
Gražiną Mareckaitę
kalbina
Audrius Musteikis
įamžinti tai, kas ištirpo
Kultūros, filosofijos ir meno instituto teatrologai toliau 
mūrija paminklą Lietuvos teatrui. Dar viena plyta 
(ar plokštė) - 1970-1980 metų laikotarpiui skir
tas Lietuvių teatro istorijos tomas. Instituto teat
rologai yra įsipareigoję apibendrinti iki tol visai ne
tyrinėtus Lietuvos teatro istorijos tarpsnius. Nau
joji knyga - jau trečiasis jų parengtas tomas. Du 
ankstesni žvalgė 1929-1940 metus (veikalas apie 
1918-1929-uosius pasirodė 1971 m.), o dabar „ant 
pakylos” iškeltas aštuntas praėjusio amžiaus de
šimtmetis.

1940-1970 metų teatro istorija aptarta dviejose 
sovietmečiu išleistose knygose: Lietuvių tarybinis 
teatras. 1940-1956 (1979) ir Lietuvių tarybinis dra
mos teatras. 1957-1970 (1987). Gal šiandienos ty
rėjams vis dėlto vertėjo ryžtis į tuos tris dešimt
mečius pažvelgti dar kartą, įvertinti juos iš dabar
ties pozicijų ir padaryti ideologijos nebekausto- 
mas išvadas? Šito klausiame vienos iš Lietuvių te
atro istorijos autorių, teatrologės Gražinos Marec- 
kaitės, naujajam, 1970-1980 metų laikotarpiui 
skirtam, tomui parašiusios du skyrius: apie Šiaulių 

ir Klaipėdos dramos teatrus.
Audrius Musteikis

Šio šeštadienio Kultūros turinys

1 psl. Gražina Mareckaitė atsako į Audriaus 
Musteikio klausimus. Teatras 1970-1980 m. 
sovietų okupuotoje Lietuvoje.

3 psl. Leonas Pelecki$-Kak(avičius. Praradimai ir
atradimai. Ištrauka iš rašomos knygos Vytautas 
Alantas. Gyvenimas ir kūryba. 105-oji Vyt Alanto 
gimimo sukaktis.

4 psl. Dr. doc. Dana Palionytė. Pagerbtas Stasys
Santvaras. 105-oji jo gimimo sukaktis.

5 psl. Lidija Šimkutė. Rugiagėlių dangus. Eilėraščiai.
7 psl. Vytautas V Landsbergis. Dominyko kelionė į

mėnulį. Pasaka suaugusiems (5). Dominykas Marse.
8 psl. Antanas Klimas. Lietuvių kalbos istorinė sintaksė

— labai svarbus veikalas.

Klaipėdos teatro „Barbora Radvilaitė”. Režisierius Jonas Jurašas. Aktoriai: Barbora Radvilaitė - Rūta Staliliūnaitė, 
Žygimantas - Kęstutis Genys, 1972 m.

Tas laikotarpis visas labai įdomus. 
Tai atsinaujinimas, naujojo teatro atsiradimas.

G. Mareckaitė: „Kad ir kokios tendencingos 
būtų anos sovietmečio knygos, jose užfiksuoti įvy
kiai, spektakliai, pavardės, daugmaž apžvelgti ak
torių vaidmenys. Kai nėra didelių pajėgų, kurios 
įstengtų viską iš naujo perrašyti, verčiau imtis to, 
kas dar nepadaryta, pildyti žiojinčias spragas.

Tomus apie prieškario teatrą rašėme remda
miesi vien archyvais, tuometės spaudos vertini
mais. Keistas tas teatrologo amatas: naudodama
sis šykštokais šaltiniais, turi atlikti sudėtingą ana
lizės ir sintezės darbą, kartais iš menkų užuominų 
privalu padaryti tikslias išvadas. Dailėtyrinin
kams bepigu: ar jų tiriami darbai sukurti prieš 
šimtą ar prieš tris šimtus metų... Užtat daugumą 
1970-1980 metų spektaklių jau esame matę savo 
akimis, gyvenome tuo laiku, taigi šis darbas buvo 
šiek tiek kitoks negu ankstesnis. Šįkart patys esa
me liudininkai ir dalyviai.”

- Čia lengviau?

- Nepasakyčiau. Kai reikia įvertinti, api
bendrinti ir padėti tašką, liksiantį istorįjoje, atsi

randa svyravimų, kyla daugybė abejonių. Įvertini
mo klausimas sudėtingas. Be to, tarkim, visų ver
tų aktorių tiesiog negali aprėpti fiziškai, nes dau
gelis jų vienaip ar kitaip yra sublizgėję ar ką nors 
vertinga sukūrę. Negali išvengti ir subjektyvumo, 
kadangi tau įstrigęs koks nors dalykas, kuris ki
tam gal visai neįsiminęs. Ir štai tu iškeli tą, kuris 
įsiminė tau.

- Ar leidinio redakcinės kolegijos teatro
logės (Irena Aleksaitė, Audronė Girdzijaus
kaitė ir jūs) pasiruošusios atremti priekaiš
tus? Bepigu buvo tyrinėti prieškarį - preten
zijų iš tuomečių kūrėjų jau nebeįmanoma iš
girsti.

- Mes pripratę prie priekaištų ir netgi užsi
grūdinę. Tas laikas, apie kurį rašome, - nuolatinių 
teatrologų „išbandymų” metas. Kai kas iš mūsų 
aprašomų teatro žmonių vis bėgdavo į CK skųstis 
dėl kritikų. Ir tada koks nors ideologinio skyriaus
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