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Niekaip negaliu pamiršti kultūros ministro rinkimų

Ne dėl to, kad jie užtruko, kad buvo siūlomi keisti kandidatai (net pats
Uspaskichas siūlėsi ir, regis, visiškai rimtai) – juk net partijų prog-
ra mų skaityti nereikia, kad suvoktumei, jog kultūra daugeliui par-

ti jų yra dalykas, nueinantis į paraštes, gal net marginalija. Tai lemia ne kas
ki ta, kaip nemažos dalies politikų humanitarinė kultūra: siauras akiratis,
menkas raštingumas, ne kažin kokie oratoriniai sugebėjimai (išskyrus, ži -
no  ma, senus demagogijos vilkus, turinčius didelę patirtį daug kalbėti ir ne -
pa sakyti nieko, betgi paprastam žmogui sudarant įspūdį, kad kažką labai
reikšmingo pasakei).

Ir, beje, susidaro įspūdis, kad nemaža jų dalis apskritai niekuo nesido-
mi, išskyrus save. Posakis „mokykis visą gyvenimą”, virtęs netgi vyriausy-
bės programa, jiems, regis, visai neaktualus, nes jie žino viską. (Ko gero, da -
lis jų netgi į Lenino priesaką „Mokytis, mokytis ir dar kartą mokytis”, tokį
populiarų sovietmečių, žiūrėjo atsainiai). Man netgi atrodo, kad mūsų poli-
ti kų aplinkoje gali atsirasti toks, kuris lepteltų Gebelso frazę: „Kai girdžiu
žodį ‘kultūra’, man norisi išsitraukti brauningą”. Kol kas to negirdime, gal,
duok Dieve, ir neišgirsime. Juk pagaliau ne visi jie tokie. Seime yra politi-
kų, prieš kurių erudiciją, sveiką nuovoką ir nešablonišką mąstymą nukeliu
ke purę. Tik kodėl tokių tiek mažai? Kodėl? Jeigu žmonės renka į save pana-
šius, tai šį tą pasako apskritai apie visą Lietuvos visuomenę...

Bet vėlgi – grįžkime prie kultūros ir ministro 

Paradoksalus dalykas: į ministro postą siūlyti keli masinės, populiario-
sios kultūros atstovai, ir jeigu Lietuvos kultūros elitas pažvelgė į tai su hu -
moru (kažkas, lyg tyčia prieš siūlymus gausiai pasnigus, pasiūlė į kandida-
tus sniego senį besmegenį) arba pasipiktinę, masių kultūros atstovai, regis,
bus priėmę tai rimtai. O tai irgi savotiškai juokinga. Bet ne veltui liaudies
išmintis sako – neleisk kiaulės į bažnyčią, nes ant altoriaus užlips. Panašu,
kad po nepavykusių siūlymų taip ir bus įvykę. Vienas „nubuksuotas” pop-
kul tūrinis kandidatas savo širdgėlą (ar įžeistą puikybę) bandė slėpti, laidy-
damas juokelius bulvarinio lygio pramoginėje laidoje. Juokeliai, aišku, tai-
kytini tiems, kurie jį „nubuksavo”, o netiesiogiai – ir visam kultūros elitui,
kuris pasipiktino tokių kandidatų siūlymu.

Buvo jau netgi ne pikta, o slogu žiūrėti. Ne dėl prastų „kandidato” ma -
nierų ir jo leksikos – dėl to, kam apskritai tokiems žmonėms leista šaipytis
iš dalykų, kurių jie nesuvokia, kurie jiems tolimi. Ir dar šioje padėtyje liūd-
nai sau pripažinau, kad šitos bulvarinių laidų „žvaigždės” ir nemaža dalis
mūsų politikų yra jungiami kažkokio prigimtinio ryšio: tokio pat akiračio,
eti nės ir estetinės laikysenos, ką bekalbėti apie profanišką kultūros kaip
pramogos traktavimą, pramogos, kurios vienintelis tikslas – kažkaip pra-
leisti laiką (sovietmečiu bent buvo teigiama – naudingai, turiningai, kultū-
ringai...).

Liaudies išmintis dar sako – duok kvailiui kelią. Galima būtų priešta-
rauti – nieku gyvu, neduok Dieve, kur toks kvailys nueis ir kitus nuves!.. Ta -
čiau ar žinome, kokiais keliais tas kvailys eina?.. Keisti jo keliai. Geriau pa -
li kime juos jam pačiam.

Tomas Bekepuris

STATULA EINA PASIVAIKŠČIOTI

Herojaus statula, pavargusi,
Danguj stovėti nebenori, –
Ji žengia žemėn užsimerkusi
Ir neša žalvarinį svorį

Akmens gatve, ir drumstos ašaros
Seniems namams per skruostus ritas,
Ir siaubas, juodas tartum rašalas,
Patvinsta, ir užgęsta rytas.

O vyskupas ir gubernatorius
Kareivių ir maldų neranda,
Ir tik per aikštę nimfos keturios,
Paminklo palydovės, skrenda

Ir moja žemei. O jisai,
Kaip reikiant vaikščiot neišmokęs,
Sugriauna gatvę ištisai.
Ir tyla mirštančių balsai,
Ir tiktai mažas vaikas juokias.

Henrikas Radauskas

Mokykis ir dar kartą mokykis, seni besmegeni

KULTŪRA
MENAS: LITERATŪRA:MOKSLAS
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2012metai buvo Maironio metai. Lietuvos
kultūros ministro įsakymu buvo suda-

ry ta Maironio 150-ųjų gimimo metinių minėjimo
komisija, numatyta plati kultūrinė programa, su -
rengta konferencija, išleistos jo kūrinių knygos,
taip pat mokslinė knyga apie poetą. Didesni ar ma -
žesni Maironio metinių paminėjimai ir kūrybos
skai tymai vyko taip pat JAV lietuvių gyvenamose
vietose. 

Paminėtinos parodos Maironio lietuvių litera-
tūros muziejuje Kaune „Pažįstamas ir nepažįsta-
mas Maironis”; Lietuvos Respublikos Seime „Mai -
ronis ir jo epocha”, kur keltas pagrindinis Mairo -
nio reikalavimas valstybinėms įstaigoms – sąži-
nin gas, profesionalus, doras ir, svarbiausia, pasi-
aukojamas, nesavanaudiškas darbas Tėvynei Lie -
tuvai. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių
bibliotekoje Vilniuje surengta paroda „Idealo ir
mokslo keliu: atgimimo dainiui Maironiui – 150”
pa sakojo apie Maironio, kaip mokslininko, paliki-
mą. 1909 m. Kauno kunigų seminarijos rektoriumi
tapęs Maironis uoliai padėjo kurti Lietuvos uni-
versitetą Kaune. Jis sudarė Teologijos fakulteto
mo kymo planą, pagal kurį studentai mokėsi nuo
1922 m., be moralinės teologijos, dėstė speckursą
,,K. Donelaičio kūryba ir lietuvių poetai pirmosios
XIX a. pusės” (1924 m.), „Lietuvių literatūros isto-
rija” (1932 m.). Maironis buvo išrinktas į fakulteto
komisiją ryšiams su Vatikanu palaikyti, dalyvavo
fakulteto skiriamose komisijose suteikiant moks-
lines kvalifikacijas mokslo darbuotojams (V. My -
ko laičiui, J. Vaitkevičiui, K. Šauliui, J. Staugai -
čiui). Lietuvos dailės muziejaus, Maironio lietuvių
literatūros muziejaus ir Regionų kultūrinių inicia -
tyvų centro surengta paroda „Maironis ir Palan -
ga” pristatė poeto pamėgtąją senąją Palangą ir nuo
Bi rutės kalno bei jūros tilto vaizdžiausiai atsive-
riančią Baltijos jūrą. Parodoje buvo atskleistas gi -
lus Maironio poetinis ryšys su Palanga, kurioje jis
nuo jaunystės iki paskutiniųjų metų lankydavosi
be veik kiekvieną vasarą. Čia jis ne tik patirdavo

pa prastus gyvenimo džiaugsmus, surasdavo ramią
užuovėją kūno ir sielos atgaivai, bičiuliaudavosi
su artimos pasaulėžiūros draugija, bet ir aptikda-
vo tą savąją metafizinę erdvę, iš kurios gilumų iš -
keldavo ir tautines bei visuotines idėjas. Pa langos
tema Maironis yra sukūręs poemą „Z nad Biruty”,
baladę „Jūratė ir Kastytis”, o jūros motyvus ran-
da me daugelyje poeto kūrinių. Renginys „Mairo -
nis – Lietuvai ir pasauliui” vyko Vilniaus universi -
tete, kur būrys kultūros žmonių liudijo Maironio
poe tinio palikimo svarbą mūsų šaliai ir už jos ri -
bų, skaitė poeto kūrybos vertimus. Įsidėmėtina jau -
 nimo paroda iškalbingu pavadinimu „O KUR MAI-
RONIS?” Joje Vilniaus dailės akademijos studen-
tai ir Vilniaus dailės mokyklos mokiniai skvar-
 biais žvilgsniais ieškojo Maironio palikimo, jo dva-
sios, jo idėjų ir svajonių atspindžių dabartyje. 

Didžiausias mokslinis renginys buvo dviejų
die nų tarptautinė mokslinė konferencija „Mai ro -
nis ir jo epocha” Vilniuje ir Kauno universitete,
kur perskaityta per 40 pranešimų (taip pat moksli-
ninkų iš Latvijos, Lenkijos, Vengrijos, Vokietijos).
Maironio epocha – tai lietuvių kultūros lūžio me -
tas, apie kurį kalbėjo literatūros mokslininkai,
istorikai, teologai, kalbininkai, muzikologai, teat-
rologai. Iš daugybės temų išsiskyrė Maironio
skelb tas Bažnyčios socialinio mokymo aktualu-
mas (Maironis aktyviai įsijungė į J. Matulaičio
pradėtas aiškinti krikščioniškosios sociologijos
problemas, rašė apie socialinį neteisingumą), dar
šūsnys nepaskelbtų poeto religinių rankraščių
(pa skaitų, pamokslų), Maironio sąsajos su bendra
Europos padėtimi, su Nobelio premijos laureato
Czesławo Miłoszo idėjomis ir, aišku, maironiana
išeivijoje: tautiniai bei istoriniai Maironio vertini-
mai Viktorijos Skrupskelytės, Rimvydo Šilbajorio,
Kosto Ostrausko, Vinco Natkevičiaus ir kt. straips-
niuose. 

Maironio minėjimus tarsi vainikavo lapkričio
mėnesį išleista Vilniaus universiteto dėstytojos dr.
Brigitos Speičytės monografija „Anapus ribos.
Mai ronis ir istorinė Lietuva”, svarstanti Maironio
– poeto ir istoriko – vietą istorinės Lietuvos litera-
tū roje lietuvių bei lenkų kalbomis; klausianti,
kaip Maironis perkėlė istorinės Lietuvos palikimą
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Gediminas Mikelaitis

Maironio didybė

į naują laiką. Ji nurodo, kaip Maironis piešė poe-
tinius istorinės Lietuvos kraštovaizdžius bei
pasaulėvaizdį ir taip prisidėjo prie modernios
Lietuvos kul tūros kūrimo. 

2012 metai buvo ypatingi ne tik dėl oficialiai
paskelbtų Maironiui skirtų programų, bet ir dėl
to, kad tai geriausio lietuvių poeto paminėjimo
metai. Jis suteikė tobulą mūsų poezijos raišką, ko -
kybiškai naujas poetinio kalbėjimo normas. Ta -
čiau Maironis buvo ir yra daugiau negu poetas. Jis
– reikšmingas mūsų istorijos veikėjas, tautinio su -
brendimo veiksnys, atgimimo žadintojas, šauklys,
simbolis. Visi Maironį prisimenantys pastebi ir jo
kūrybos didingumą, ir asmenybės didingą papras-
tumą: pasitikėjimą savimi, tiesią laikyseną, santū-
rumą, orumą. Poetą didingą daro ir jo duoti tautos
ke lio kelrodžiai. Prieš trisdešimt metų Tomo Venc -
lovos parašytais žodžiais, „jis pasiūlė mąstysenos,
jausenos, elgsenos modelius, kurie ilgam laikui
nulėmė lietuvio, taigi ir Lietuvos būtį”. Maironis
mums davė aiškią atgimstančios Lietuvos progra-
mą: mokslas, savo praeities ir papročių pažinimas,
atkaklus darbas, gyva religija. Būtent jaunosios
Lietuvos kaip poeto dramų veikėjų – studentiško
am žiaus jaunuolių programą. Idealistų, mokančių
pasiaukoti dėl tėvynės. Tokią ideologiją skelbė ir
Jonas Basanavičius, ir Adomas Jakštas. Bet Mai -
ro nis prabilo ugningais, vaizduotę pagaunančiais
šū kiais, patraukliais jaunimui. 

Maironis mūsų kultūrai suteikia visuotinį
mat menį, europietišką platumą. Jis brėžia Lie tu -
vą kaip Europos dalį: nuo Trakų pilies iki Rytų
Eu ropos šalių, nuo didžiųjų kunigaikščių iki suki-
lusių slavų. Maironis istoriniam laikui suteikia
kryptingą pobūdį su praeitimi, dabartimi ir ateiti-
mi. Mūsų kultūroje dainius išplečia Lietuvos isto-
rijos suvokimo ribas. 

Poetas Alfonsas Nyka-Niliūnas rašė: „Mairo -
nis ir dabar tebėra svaiginantis vardas. Jo reikš-
mė tiesiog neišmatuojama. Maironio patriotizmas
buvo integralinis. Jis pirmas lietuvių literatūroje
poetas patriotas tikrąja to žodžio prasme.” Mai ro -
nis iškėlė tėvynės meilę kaip esaties esmę – mylėti
žemę, kalbą, gimtinę, žmones, visą gimtąją erdvę.
Tėvynės meilę prilygino moters meilei. Antano
Ma ceinos pastebėjimu, Maironis „yra stipriausias
ne savo patriotikoje. Jo patriotika yra tik fonas,
kuriame švyti bendra žmogiškoji būtis. Tautišku -
mas čia yra žmogiškumo prasmuo”. Jo patriotiš-
ku mas gyvybingas ne patriotika kaip tikrove, o
pat riotika kaip simboliu, už kurio atsiskleidžia
bendra žmogiškoji drama. 

Maironis didingas savo asmenybe, kurios pag -
rindinis bruožas – pusiausvyra tarp jausmo, proto
ir valios, tarp individualizmo ir visuomeniškumo,
tarp gamtos ir kultūros, tarp praktiškumo ir idea-
lizmo. Maironio kūriniai persmelkti jo asmenybės
didingumo – „negalima Maironio skaityti nuogo-
mis akimis; jį reikia skaityti kaip kažką šventa ir
neliečiama, priimti kaip komuniją; atskirdamas jo
tekstus nuo giliai į mūsų dvasią įdainuotų melodi-
jų aš juos lyg ir nurengčiau ir nebeturėčiau teisės
į juos žiūrėti nuogus” (A. Nyka-Niliūnas). 

Maironis yra taip pat ateities pranašas, būsi-
mos Lietuvos kūrėjas, parodęs, ne tik koks yra lie-
tuvių gyvenimas, bet ir koks turi būti. Jis numatė
lietuvybės laimėjimą, jos įsigalėjimą jaunoje kar-
toje, budino užsnūdusią lietuvio dvasią, ragino vi -
sus tautiečius imtis kultūros darbo, žadino geres-
nės ateities „jauną viltį”. Maironis „tautinei sąmo-
nei įžiebti kelia didvyrinę mūsų praeitį ir pasiti-
kėjimą apvaizdos teisingumu” (J. Girnius). Jis pa -
ro do Lietuvos kultūroje negirdėtai kietą užsispyri-
mą nepasiduoti, tvirtą tikėjimą lietuvio pergale.
Šitą tikėjimą jis skelbia kaip aiškų žinojimą ir re -
miasi akivaizdžiu paaiškinimu – „nes kryžius gy -
va tą žadėjo”. Šituo nesugriaunamu ir titnaginiu
Maironio tikėjimu neišvengiama kryžiaus pergale
rėmėsi savanoriai, partizanai, išeiviai po karo.
Tuo nepajudinamu tikėjimu lietuviškumo gyvy-
bin gumu Maironis stiprus ir dabar. 

Poetas Marcelijus Martinaitis per iškilmingą
dainiaus minėjimą Kauno dramos teatre pasakė:
„Maironiui nėra ribų”. Jam nėra ribų mūsų istori-
joje ir kultūroje. Maironis, aštriai čaižęs biurokra-
tus, prisitaikėlius, išverstakailius pataikūnus, nė -
ra parankus ir dabartiniams politikams. Jis yra
di desnis už mūsų rietenas, susiskaldymą, tautinę
ne santaiką, už mūsų susmulkėjimą ir idealų pa -
me timą. Maironis nesilenkia prie mūsų, bet mes
vi sada galime atrasti dainiaus didybę mūsų tauti-
nei savasčiai stiprinti. �
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Tęsinys. Pradžia 2013 m. sausio 12 d. ,,Kultūroje”

,,...sukristalizuoti savo literatūrinį 
(bendrai me ninį skonį)...”

1949 metais Ostrauskui atvykus pas gimines į
Ameriką, dienos tapo sunkios ir iš pirmo žvilgsnio
beprasmės: jausmus aitrino ne tik išsiskyrimas su
brangiu žmogumi (Danutė Valaitytė pasiekė Ame -
riką 1950 m.), bet ir savosios žemės praradimas.
Svetimos kultūros apsuptyje reikėjo iš naujo kurti
gyvenimą, išlaikant tautinę savastį. Laiš kuo se
prabylama apie tremtinio vargus svetur: kasdie-
nės darbo paieškos, atsitiktiniai užsiėmimai: in dų
plovėjo, darbininko metalo fabrike. Pasitaikę užsi-
ėmimai Bostono ir Čikagos operose, galėję su jung-
ti širdžiai mielą pomėgį ir darbą, atmetami kaip
nesuteikiantys gyvenimo pilnatvės: „[...] operos
pa jacu nebūsiu”. Širdyje pulsavo noras studijuoti,
tobulėti. Laimei, likimas ir vėl jam suteikė šią sie-
kiamybę. Gavęs Pennsylvanijos universiteto sti-
pen diją, su didžiausiu užsidegimu ėmėsi studijų.
Juolab kad dėstė dramaturgas, rašytojas, profeso-
rius Vincas Krėvė: „Gavau stipendiją muštis
moks  lų link Pensilvanijos universitete, Filadel -
fijoje. Mokslas prasidės rugsėjo gale. Gal žinai, ten
yra ,’Baltic and Slavic studies De part ment su Sen -
nu, Krėve’.” (Laiškas Šurnai, Brooklyn, 1950 VI 24).
Amerikoje įvykę svarbūs gyvenimo pokyčiai – ve -
dy bos ir pradėtos baltistikos bei slavistikos studi-
jos – suteikė naujų išgyvenimų, iškėlė būtinybę
siekti aukštesnių tikslų ir atsiriboti nuo gyvenimo
šurmulio. Vienintelė galimybė tai padaryti – kūry-
ba: „Mėginu sukristalizuoti savo literatūrinį (ben-
drai meninį skonį) ir ieškau savo pasaulėžiūros,
nes kaip bjauru žinoti, kad savyje nešiojiesi palai-
dą balą.” (Laiškas Šurnai, Brook lyn, 1950 VI 24).
Os t rauskas studijavo, gilinosi į pasaulinę literatū-
rą, puikiai žinojo amerikiečių ir anglų kūrėjus,
skaitė ir analizavo jų kūrybą. Studijos atvėrė nau-

jus horizontus ir vardus: „[...] knygos pekliškai
įdo  mios, ypač ‘The confession of  the Fool’ ir ‘In -
ferno’”. Gilinosi į Strindbergą, skaitė Ionesco, Wil -
derį. Pats kūrė. Vokietijoje pradėjęs kaupti biblio-
te ką, šito pomėgio neapleido ir Amerikoje: „[...] pa -
lengva susidarau savo gražią bibliotekėlę, tiesa,
dau giausia teatro bei dramos klausimais.” (Laiš -
kas Šurnai, Philadelphia, 1952 XII 27). 

Studijos universitete buvo sėkmingai apvaini-
kuotos: magistro laipsnį Ostrauskas gavo 1952 me -
tais, o mokslų daktaro laipsnį – 1958 metais. Diser -
tacijos tyrinėjimo objektu tapo Jono Biliūno susi-
ra šinėjimas su Jurgiu Šauliu. Ostrauskas ne tik
pa rašė komentarus ir suredagavo Pennsyl va nijos
uni versiteto bibliotekoje saugomus Biliūno ir Šau -

lio laiškus, bet ir atskleidė naują rankraštinę me -
džiagą apie Biliūno gyvenimą bei jo kūrinius. Nuo
1952 iki 1989 Ostrauskas dirbo Pennsyl vanijos uni-
versiteto bibliotekoje, 1958–1978 buvo Muzikos sky-
 riaus direktorius. Ostrauskas visą gy venimą „su -
 ko si” svetimtaučių pasaulyje, tačiau taip ir neįsi-
lei do į savo jausminį pasaulį „amerikoniškų” re a-
 lijų. Perpratęs anuometines sąlygas puikiai žinojo,
kad tik intelektualų ir inteligentijos pastangomis
galima išsaugoti lietuvybę svetimoje žemėje. Gy ve -
nimo teatras teikė vieną paskui kitą sunkesnius
vaid menis.

Gyvenimas nėra tik, bet ir teatras teatre 

Lietuvybės puoselėtojai steigė kultūros cent-
rus, įvairias organizacijas, leido laikraščius, žur-
na lus, kūrė teatro studijas, lietuvišką radiją. Re -
tas, gyvenantys Lietuvoje, suvokia, kad visas šis ti -
taniškas darbas buvo atliekamas po savo tiesiogi-
nio darbo, „nukerpant laiką” iš šeimos, ir dar atos-

 togų sąskaita. Ostrauskas
bendradarbiavo spaudoje,
skaitė paskaitas įvairiuo-
se kursuose, seminaruose,
dalyvavo Santaros-Šviesos
suvažiavimuose, dirbo Li -
tu anis ti kos institu  te. Apie
šį dar bą byloja Ostrausko
rankraščiai: pas kaitų, pra-
nešimų, skai tytų įvairio-
mis pro gomis ma šinraš-
čiai. In tensyviai ir kūry-
bingai bendradarbiavo
spaudoje, pasirašinė da-
mas pavarde arba slapy-
vardžiais: An drius Bal ta -
ragis, A. Bal ta ragis, A. B.,
bet daugiausiai – K. O., K.
Ost-as. Ben dradarbiavo
žur naluose Literatūros lan -
kai, Aidai. Išskirtinai no -
rėčiau paminėti žurnalą
Metmenys – Ostrausko

ben  dra darbiau ta jame nuo pat pirmojo jo išleidimo
nu merio iki paskutinių gy venimo dienų. Žurnalo
steigėjas ir redaktorius Vytautas Kavolis ypatin-
gai pasitikėjo Ostrausku, derino su juo ne tik
straipsnių temas, bet ir aptarinėjo, ką ir kaip rei-
kė tų spausdinti; kokias temas aktualizuoti, kaip
su  dominti skaitytoją. Saugomas visas pluoštas jo
parengtų straipsnių. Galima paminėti: Nu mai ro -
nin tas Maironis: jo sovietinio traktavimo rai da; J.
Biliūnas – poetas; A. Jakštas dabarties Lie tu voje; V.
Krė vės paskaita Lietuvių naujoji literatūra. 1970–
1979 buvo Modern Language Asso cia tion of  Ame ri -
can International Bibliografy lietuviškosios da  lies
bibliografas. Rinkinyje saugomi ir jo Bos to niš kos

...originaliomis dramomis ugdoma
sava dramaturgija... (II)
Virginija Paplauskienė

Nukelta į 8 psl.

Kostas Ostrauskas su žmona Danute ir sūnumi, 1960

Kostas Ostrauskas (k.) su Antanu Gustaičiu Santaros-Šviesos suvažiavime. 
,,Draugo” archyvo nuotr.

Donato Urbiečio nuotr.

ALIS BALBIERIUS

SNIEGAS. TYLA.
2010. VASARIS

Aš stoviu tyloj, ir ta tyla – visur: į  šiaurę ir į
pietus, į vakarus ir į rytus.  Balta ir tylu dan-
guose virš galvos; balta ir tylu po kojomis,

kur sniegas. Diena blausi, tad vos įžiūri, iš kurios
pu sės toj tyloj ant baltų sniegynų  krenta šviesa.
Šviesa, beveik nemetanti šešėlių, tik tolėliau, kur
kelios eglės, sniegas po jomis vos pastebimai
tam sėlesnis, toks švelniai ir šiltai pilkas.

Šios žiemos  tyla yra viską apimanti, viską ap -
rė pianti,  nutildanti postmodernų  technokratinį
triukš mą tiek manyje, tiek visame pasaulyje, nes
čia aš nuo to pasaulio  atsiskiriu, atsiriboju, bet jo
ne sunaikinu... Jaučiu  jį visą laiką esantį. Tikresnį,
kai nuo jo atsitolini.

Ir tada šioj baltoj  tyloj pasaulis  kalba savo
be žode, pirmaprade kalba. Iš mano minčių ir pa -
tirčių, iš to, kas iš tiesų buvo ar įvyko. Iš to, ką re -
gė jimuose regėdavau. Iš to, kas buvo išskaityta
kny gų knygose, ir kurių žodžiai ir mintys lyg van-
duo – lyg gaivūs šaltiniai ar plačios misisipės  – bė -
go į mano „aš” indą, niekad jo neužpildydamos.
Nes žmogiškoji atmintis  yra kaip indas su kelio-
mis skylutėmis, iš kurio tas vanduo vėl išbėga, už -
leisdamas vietą naujiems įspūdžiams, žinioms ar
naujoms užmarštims. Nors tikiu, kad mano pilko-
siose prerijose – mano pilkosiose smegenų ląste-
lių visatose – vis dėlto išlieka viskas, absoliučiai
viskas, kas ten kada nors, nesvarbu kokiu būdu
pateko. Tik mes neįvaldėm  tokios mnemotechni-
kos, kad panorėję galėtumėm atsiminti ne tik tai,
ką  ž i n o m  ten esant, bet ir tai, ką iš tiesų užmirš-
tam arba užmirštame tik tam, kad norime arba
kad  r e i k i a   užmiršti. Nes kaip gali nelikti tose
gel mėse to, ką patyrėme ar bent kartą pagalvo-
jom, ką jautėm my lėdami ar nekęsdami, jei tose
mano – tavo – gelmėse miega – budi – gyvena  vi -
sa žmonijos istorija, visa kolektyvinė biologinė ir
so cialinė patirtis, taip pat mano giminės  kraujo
at mintis, – ir  visa tai mes įvardijome kaip  k o l e k -
 t y v i n ę    p a s ą m o n ę.

Man patinka  ne tik gamtos, bet ir sąmonės
ty  la, kada žinai, kad greitai ar ilgainiui joje išryškės
iš lėto arba staiga nušvis lyg žaibas, lyg budistinis
nušvitimas formos ir mintys, ar vaizdai, kurių tu
tikėjaisi arba kurie tave nustebins ir sujaudins, nes
jų visai  nesitikėjai ir maneisi jau beveik kūrybiš kai
mi ręs. Neį domus sau pačiam – be netikėtumų. Be
paslapties.

Iš knygos: Alis Balbierius.  Vaivorykštė ir nean-
dertalietis. Esė. – Vilnius, Lietuvos rašytojų sąjun-
gos leidykla, 2012



Šių metų sausio 4 d. Čikagos ,,PianoForte” sa -
loninių popiečių serijoje koncertavo pianistė
Ieva Jokubavičiūtė. Koncertas, surengtas

Sherwood Community Music School prie Colum -
bia College, buvo tiesiogiai perduodamas per kla-
si kinės muzikos radijo stotį WFMT, jį vedė žino-
mas diktorius Dave Schwan. Programą, pavadintą
,,Naujas amžius – nauji keliai”, sudarė Bergo ,,So -
nata Opus 1”, Debussy bei Janačeko kūriniai, su -
kurti panašiu metu, t. y., pirmajame XX a. de šimt-
 metyje. Beje, šiemet tai vienintelis Ievos koncertas
Čikagoje, tačiau JAV Rytų pakrantės, Cali for nijos,
Floridos muzikos mėgėjai turės nemažai progų iš -
girsti šią talentingą pianistę.

Ieva, kaip gimė ši programa?
Kai įrašiau plokštelę (,,Music of  the Tribute,

Vol. 6: Berg” – R. L. ), norėjau sukurti keletą prog-
ra  mų, kuriose skambėtų Bergo sonata fortepijo-
nui. Koks kontekstas jai geriausiai tiktų? Gal vo -
jau apie Vienos sonatų programą – Mozartą, Schu -
bertą, Bergą. Apie romantinę fantaziją, nes Ber -
gas kūrė kaip tik baigiantis romantizmui. Tačiau
labiausiai patiko mintis įsigilinti į laikotarpį, ka -
da sonata buvo parašyta, pasižiūrėti, kas dar tuo
me  tu kūrė, kokiomis kryptimis muzika vystėsi. Iš
tik rųjų kultūrinis gyvenimas Europoje prieš Pir -
mąjį pasaulinį karą žydėjo. Buvo labai įdomu su -
gretinti kompozitorius ir jų muzikinę kalbą, ma -
tyti, kokiomis skirtingomis kryptimis meninin-
kai tuo pačiu metu rinkosi kelią. Į savo programą
aš taip pat esu įtraukusi Skriabiną bei Schoen -
bergą. 

Žiūrint į Jus skambinančią atrodė, kad matote
pa  veikslą po paveikslo, ir nutapyti jie labai ekspre -
sionistiškai – Cezanno, Gauguino stiliumi… To dėl
no  riu paklausti – kokią tapybą mėgstate?

Galvoju – į kokias sales muziejuose aš einu
pir  miausia… Į postimpresionizmo, ekspresioniz-
mo, kubizmo. Iš tikrųjų menai tuo metu buvo per-
sipynę. Debussy kūrybą ypač veikė vizualusis me -
nas. Paskutinis kūrinys, kurį atlikau šioje progra-
mo je – ,,L’isle joyeuse” (,,Džiaugsmo sala”), buvo
įk vėptas Watteau paveikslo. 

Papasakokite, kaip vyksta pažintis su pasi-
rinktu muzikiniu kūriniu. Ar viskas iš karto būna
aiš ku, ar kūrinys atsiveria sluoksniais?

Tai įtemptas procesas, daug laiko užimantis ir
niekada iš tikrųjų nesibaigiantis. Genialūs kū ri-
niai yra neišsemiamas šaltinis. Bergo sonatos mo -
kiausi mokykloje, kai buvau dvidešimties me tų.
Bet kiekvieną kartą, kai grįžtu prie jos, randu ką
nors nauja. Aš keičiuosi, ir mano požiūris į kū ri nį
keičiasi. Galbūt tas nuolatinis ieškojimas ir pa tvir-
tina mano atsidavimą šiam
menui, nes be muzikos aš tik-
rai negalėčiau... Jeigu nega-
lėčiau jos groti, turėčiau apie
ją kalbėti, ją dėstyti, kažką
bendro su ja turėti, nes tai –
gyvasties šaltinis. Yra kūri-
niai, ku riuos tu in tuityviai
suvoki, ir yra kūriniai, su
ku riais reikia gyventi kartu
il gą laiko tarpą. Tokie kaip,
pa vyzdžiui, Ber go sonata –
gilesni, sluoksniuoti, net sa -
vo kompozicija sluoksniuoti
– ten daug visko vyksta vie -
nu metu. O štai Ja načeko pje-
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Ramunė Lapas

Ieva Jokubavičiūtė: ,,Be muzikos aš negalėčiau...”

Kūrybinės dirbtuvės 
su pianiste po 
rečitalio Čikagoje

Ieva Jokubavičiūtė baigė Vilniaus M. K. Čiur lio -
nio menų gimnaziją. Vėliau fortepijono studijas tęsė
JAV – The Curtis Institute of Music Philadelphia bei
Ma nnes College of Music New York. Jos pagrindiniai
mokytojai buvo Seymour Lipkin ir Richard Goode. 

Ieva nuolat koncertuoja JAV bei Europoje, daly-
vau ja tarptautiniuose muzikos festivaliuose: Marl -
bo ro, Ravinia, Bard, Caramoor, Chesapeake Cham -
ber Music, Prussia Cove (Cornwall, Anglija), Festival
de la Musique de Chambre (La Lointaine, Prancū zi -
ja) ir kt. Nemažą pasirodymų dalį sudaro kamerinės
muzikos koncertai su ,,Trio Cavatina”. Įkurtas 2005
me tais, ansamblyje groja pianistė Ieva Jokubavi čiū -
tė, smuikininkė Harumi Rhodes ir violončelininkė
Pris cilla Lee.

2010 m. ,,Labor Records” išleido pirmąją Ievos
plokštelę, skirtą Albano Bergo atminimui. Joje –
Ber go sonata fortepijonui ir iki tol nežinomi ar neį-
rašyti kitų kompozitorių kūriniai Bergui atminti.
Įkvėpta šio projekto sėkmės, Ieva sukūrė progra-
mą, su kuria 2011 m. rugsėjį pirmą kartą pasirodė re -
čitalyje Prancūzijoje. Čia ji su pasisekimu skambino
XX a. pirmojo dešimtmečio muziką – Debussy, Ja na -
čeką, Skriabiną, Bergą, Schoenbergą. Š. m. sausio
10 d. šią programą ji pakartojo savo rečitalyje Phila -
delphijoje, PA, o sausio 20 d. su ja pasirodys Balti -
mo re, MD (Community Concerts at Second). Ieva
gy vena New Yorke, kartu su vyru augina trylikos
mė nesių dukrelę Almą.

 sės daugiau improvizacinės, dainingos, folklori-
nės – jas lengviau pajusti.

Ar būna, kad kūrinys nepasiduoda, tenka jį
atidėti arba išvis jo atsisakyti?

Būna, nesu visagalė. Bet fortepijoninė litera-
tū ra yra begalinė. Dabar aš jau pati žinau, ku -
riems kūriniams verta skirti daug laiko, dėl kurių
verta kankintis, o dėl kurių – ne.

Kas nulemia kūrinio pasirinkimą, kas ,,užka-
bina”? 

Kartais pati ką nors išgirstu ir užsidegu dau-
giau sužinoti, išmokti. Kartais kas nors kitas –
koncerto organizatorius ar kolega – pasiūlo pasi-
klausyti kokio kūrinio. Sudarant programą, labai
svarbu pagalvoti apie klausytoją, apie koncerto
dinamiką. Reikia pusiausvyros, negali visi kūri-
niai būti tik labai intensyvūs. Turi būti ir impro-
vizacinio ar ramesnio charakterio muzika, po to
ga li sekti audringesnė, sudėtingesnė. Labai svar-
bu, kaip kūriniai dera vienas su kitu. Atsižvelgiu
ir į savo fizinį pajėgumą tuo metu. Manau, kad
prog ramos sudarymas irgi yra savotiška meno
forma. Negali visko iš eilės groti, kas patinka.

Jums teko išbandyti įvairias koncerto formas:
rečitalius, groti su trio, su orkestru. Kuriai teikiate
pir menybę, kuri malonesnė?

Nė vienai, jos tiesiog labai skirtingos. Vien
pasiruošimas kameriniam ir soliniam koncertui
yra skirtingas. Solinei programai daugumą muzi-
kos turi išmokti atmintinai. Esi vienas scenoje –
tik tu, instrumentas ir žiūrovas. Niekas nestovi
šalia, nėra su kuo pradėti jokio muzikinio dialo-
go. Būti scenoje vienam reikia daug daugiau susi-
telkimo. Įrašų studijoje – dar kitaip. Viskas atsire -
mia į koncentraciją. Prieš koncertą sakiau ma -

mai: ,,Aš žinau tuos kūrinius, žinau programą, bet
tu riu būti pasiruošusi būtent tai valandai. Tai va -
landai turiu susikaupti. Muzikantai net turi spe-
cia lius ritualus – ką jie tą dieną daro, ką daro dieną
prieš. Kad būtų švaru galvoje ir kad jie galėtų susi-
telkti. 

O Jūs turite ritualą, kaip išvalyti galvą?
Turiu (juokiasi). Aš nemėgstu kalbėtis. Mano

vyras žino, kad su manimi koncerto dieną geriau
jokių temų negvildenti. Labai atsargiai valgau, tik
tiek, kad būčiau pakankamai stipri ir gerai jaus-
čiausi. Ir labai saugau rankas tą dieną. Jeigu jau-
di nuosi – visi jaudinasi – geriausias būdas man
nusiraminti yra atsisėsti prie fortepijono ir tyliai,
lėtai groti. Tada viskas tarsi nusėda, ir tu įplauki į
koncentracijos lauką. 

Ar turite suplanavusi naujų įrašų ir ar pamaty-
sime šią vasarą Jus Ravinia festivalyje?

Šią vasarą dalyvausiu Marlboro festivalyje,
Vermonte, nebuvau ten nuo pat 2005-ųjų. Deja, ne -
teks atvažiuoti į Ravinia, kurioje praleidau daug
me tų. Dėl įrašų – yra pora sumanymų. Vieno pro-
jek to rėmėjas kaip tik laukia, kad apsispręsčiau.
Bet apie tai dar anksti kalbėti. Ką galiu pasakyti,
ateityje, dar ne šiais ir gal net ne kitais, bet už po -
ros metų, labai norėčiau įrašyti Janačeko kompak-
tinį albumą. Jo vieno ar su kitais kompozitoriais,
čia reikės gerai pagalvoti. Kūrybiškai jis sužydėjo
la bai vėlai gyvenime, daug natų, tarp jų – ir forte-
pi joninių pjesių sunaikino. Ką turime, ypač bran-
gi name. �
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UAB „SK Impeks Medicinos diagnostikos
centre” eksponuojami dailininkės Gražinos
Turčinskienės paveikslai. Didelio formato

darbai tai skamba grynomis, tarsi ugninėmis gijo-
mis perpinančiomis kitas, spalvomis, tai
plaukia van denų, violetiškai blyškių debesų
akvareliškais pustoniais... Gražus yra tas
menininkės dvipoliškumas. Viena vertus,
stebina veržlumas, dinamizmas, gyvenimo
džiaugsmo ir neregėtos energetikos pliūps-
niai, kai dailininkės tapybinėje paletėje jos
pasaulis sukasi ritmišku ratu, pasireikšda-
mas įvairiomis gyvybingumo formomis.
Antra vertus, žiūrovą užliūliuoja lėta vande-
nų tėkmė, kurioje panyra plačialapių augalų
žiedynai, žolės, krūmai ir medžiai, ramūs
užutėkiai, užliejamos pievos, pasteliška dan-
gaus ir vandens sąjunga... Dar galima įžiūrė-
ti ir trečiąją Gražinos kūrybinę ašį – jos abst-
rakčiąsias fantazijas, atėjusias galbūt iš
sapno, iš svajonių, kurios tikrovę transfor-
muoja į neramų, ekspresyvų potėpių žaismą. 

Vis dėlto ekspozicijos leitmotyvas – gė -
lės: į vazas sumerktų karališkai raudonų ir
baltumo skaisčiu spindinčių gėlių deriniai,
tiesiog paveikslo erdvėje pasklidę gėlės, už -
pil dančios visą drobės paviršių... Ir dar šako-
ta kamieniai medžiai upių santakose, roman-
tiškų kalvų, žalumynų ar žaliai degančio
dangaus fone. Romantizmu alsuoja ir pilis

ant blyškiaveidės kalvos, kontrastuojanti su kruvi-
nai raudonu dangumi. Menininkė drąsiai derina
spalvų kontrastus, išgaudama sapnišką gamtovaiz-
dį. Savo kūrybą ji moduliuoja nuo dinamiško eksp-
resionizmo iki melancholiškai akvareliško mėlio,
atmiešto violetiniu liūdesingumu. Sakoma, kad
vio letas yra vienatvės spalva. Galbūt per jį daili-

nin kė ilgisi savo svajonių pasaulio, tų paslaptingų
rojaus sodų, kuriuos mes nujaučiame esant, tik ne -
pajėgiame atitrūkti nuo mūsų žemiškosios tikro-
vės. G. Turčinskienės aistrą tapybai liudija ir sub -
ti liai nuskaistintos gėlių „sielos”, ir mėlynspar-
niai rojaus paukščiai, ir raudoni saulėlydžio gaisai
ar ba tamsžalė upės tėkmė. Tik kai kurie ornamen-

tizuoti Gražinos tapybos pasažai, mano nuomo-
ne, tarsi iškrenta iš dailininkės turtingos pale-
tės. 

Gražinos Turčinskienės kūrybinė biografi-
ja liudija, kad tapyba menininkei yra tarsi ho -
bis, nes 1975 m. ji baigė dizaino studijas Telšių
tai komosios dailės technikume. Po studijų ke -
letą metų dirbo Vilniaus estetikos institute, ir
tai jos meniniam braižui taip pat turėjo įtakos.
Žaidybiniai, šiek tiek ironiški jos asambliažai,
kuriuos mėgsta dovanoti draugams, rodo, kad
menininkės žvilgsnyje į pasaulį ir aplinką esa -
ma daug mus supančių daiktų pagavos. Ją ypač
traukia seni, savo istorijas turintys daiktai.
Beje, jos kūrybos balanse esama ir atvirukų, ir
iliustracijų vaikiškoms knygoms... Tačiau ta -
py ba, kur abstraktas ne tik grumiasi, bet ir tai-
kiai sugyvena su konkretybe, yra jos kūrybinis
alter ego. Reikia manyti, kad G. Turčinskienės
tapybos darbai papuoš dar ne vienos parodų sa -
lės ir privačių kolekcijų sienas. Jos personali-
nės parodos surengtos ne tik Lietuvoje, bet ir
Bal tarusijoje, JAV, Kanadoje, Vokietijoje. Kurį
lai ką dailininkė gyveno Jungtinėse Amerikos
Valstijose. Tad, be abejo, jos to meto kūryba pa -
žįstama tenykščiams lietuviams... �

Aldona Žemaitytė

Paslaptingi tapybos sodai
Raudonas peizažas Pasaulio tvėrimas

Dagių karalija

Pusryčiai ant žolės Proskyna
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Pastaraisiais metais lietuvių literatūroje
eseis tika visaip modifikuojama ir labiausiai
toji, kuri susijusi su pačių autorių autobiog-

rafijomis. Štai viena Inezos Janonės knyga „Ga lu -
daržės krunė” pasirodė visai be žanrinio apibrėži-
mo, o naujoji (pomirtinė) poeto Albino Ber no to
kny  ga „Kaustytos žąsys” pavadinta autobiografine
beletristika. Romualdas Granauskas parašė paei-
liui bene tris autobiografinius novelių, apysakų
rin kinius; juo seka Vytautas Girdzijauskas, Vladas
Kalvaitis, Petras Venclovas. 

O naujoji Romo Sadausko knyga „Gyvenimas
prie vieškeluko” pavadinta eseistiniu romanu. R.
Sadauskas, regisi, dėl romano kompozicijos perne-
lyg nesuko sau galvos, – laisvai dėlioja nedidelius
„Demeniškių paveikslėlius”, vaizdelius, trumpas
no veletes, refleksines miniatiūras, išlaiko ir tradi-
ciniam romanui privalomą pasakojimo, vietos, lai -
ko vienovę. 

Rašiniai – apybraižos patiko skaitytojams ak -
tualia tema, aštria publicistine mintimi, turtinga
kalba, sklandžiu stiliumi. Miškininkai bei gamti-
ninkai vertina Romą Sadauską už dėmesį ekologi-
jai, už kovingų akcijų palaikymą bei prisidėjimą
jas organizuojant. Tariausi neblogai pažįstąs Ro -
mą Sadauską asmeniškai, teko keletą metų trintis
al kūnėmis „Literatūros ir meno” redakcijoje, ta -
čiau tiktai iš šito romano (taigi iš pirmųjų lūpų)
su žinojau įdomų biografinį faktą, kad jis studijavo
Aukštojoje Prahos ekologijos mokykloje ir rašė
„baigiamąjį darbą apie medžių biologiją ir ekologi-
ją”. Tai štai iš kur tas jo profesionalus nusimany-
mas apie kiekvieną medį, krūmą ir tai, kas auga
bei veisiasi po jais!... Jau bene septintas pavasaris
Sadauskas palieka Vilniaus „bromas” ir apsigyve-
na netoli savo gimtųjų vietų Dzūkijoje, o vėlai ru -
denimis, nelyg laukinė žąsis ar gandras, pargrįžta
į būstą sostinės senamiestyje. 

Romanas turi pradžią, savotišką prologą „Pa -
liktų namų kvapai”, – apie tai, kaip buvo ieškoma
ir surasta Demeniškių kaime (netoli Veisiejų) Zin -
kevičių sodyba. Aprašyme atsispindi liūdni socia-
li niai pastarųjų metų procesai Lietuvoje. Pa cituo -
siu: „Tačiau į Demeniškius mes kakom labai aplin-
kiniais keliais, kol po ilgų ieškojimų vasaros gyve-
nimui radome protui priimtiną ir širdžiai mielą
kampelį. Širdis su protu nebūtinai sutinka, ieškoti
te ko ilgai, apžiūrėję aibę tuščių bei parduodamų
sodybų – dzūkų tarpumiškėse, paupiuose, pa ežerė-
se. Beieškant, suprantama, visko buvo, vis ko pasi-
tai kė, bet vienas įspūdis kartojasi kaip ry tas ir
vakaras ar kokia įkyri mintis. Ta, kad žmonės ši -
tas sodybas paliko staiga ir ne savo valia – taip
gim tuosius namus palikdavo Sibiran tremiami”.
Toliau seka paliktų trobų kambarių vaizdas: „Sto -
vėjo kaip buvę užklotos lovos, spintos, stalai ir suo-
lai, daugiausia kaimo dailidžių darbo, nuo sienų iš
kabančių paveikslų žvelgė šventieji, vestuvinių
nuotraukų personažai, etažerėse gulėjo knygos,
mė  tėsi seni laiškai, sveikinimų atvirukai, mal dy-
nėliai, rožiniai bei visokiausi smulkūs ry kai. Žo -
džiu – visa sodybos bei čia gyvenusios genties bui-
tis ir praeitis. Nutrūkusi nelyginant negandos už -
klupta...” 

Vienoje iš tokių, padoriau išsilaikiusių, sody-
bų ir apsigyveno rašytojo šeimyna (jis pats, jo gero-
kai jaunesnė žmona Irutė, kažkodėl vadinama
senele, ir katinas Mikis). Joje laisvu laiku nuo gry-
bavimo, uogavimo, sodininkavimo, bendravimo su
kaimynais, svečių priiminėjimo, kai kurių litera-
tūros renginių organizavimo, dalyvavimo kaimy-
nų jubiliejuose, nuo „šūdeliavimo”, kaip jo rašyto-
jys tę kartą įvardijo kažkuris kaimynas, Romas Sa -
dauskas ir parašė šitą storą knygą „Gyvenimas
prie vieškeluko”... 

Taigi rašytojas turėjo pakankamai daug laiko
ir galimybių stebėti Demeniškių kaimo žmonių,
Bestraigiškės girios medžių (autoriaus gražiai va -
di  namų medija), žvėrelių, paukštelių gyvenimą,
piešti jų paveikslėlius, štrichuoti jų portretus, cha-
rakterių bruožus, pasigilinti į savo „voldenišką”
gy venimo būdą, panirti į refleksijas, dažniausiai

at si randančias dėl besiartinančios senatvės, ligų
nuojautos... Tos autorefleksijos gana žavios, subti-
lios, jų romane galėtų būti ir daugiau („Aki mir -
kos”, „Lapkričio gėla”, „Ruduo” ir dar viena kita).
R. Sadauskas gimė lapkričio mėnesį, todėl „Dieve,
Dieve... Ko gali laukti iš žmogaus, gimusio šitokiu
tamsiu ir niūriu metu? O tu man patari daugiau
šyp sotis. Ką jau ten, pabandau, betgi veido raume-
nimis jaučiu, kad išeina grimasa, o ne šypsena.
Veidrodin net skusdamasis nedirsteliu. Vis tas
mau  dulys, ta artėjanti lapkričio gėla. Praeis? Ne -
praeis? Toks atsilikęs kraštas, net būrėjos aplinkui
nėra.” O miniatiūroje „Ruduo” rašoma: „Pagal
Šven  tąjį raštą nuo septyniasdešimt metų žmogus
pradeda patriarcho amžių, nešantį tik bėdas ir var-
gus. Po šio rudens pavasario nelauk...” Dieno raš -
čio ištraukoje „Violetas” autorius rudeniui priski-
ria tik violetines spalvas, todėl klausia: „Kodėl mū -
suose gedulas apvilktas juoda spalva? Nėra liūd-
nesnio laiko už vėlyvąją rudenį, gyvosios gamtos
se natvę, ir gedulingesnės spalvos už violetą.” Su
vio letiniu gyvenimo amžiumi, su „patriarcho ru -
de  niu” susieta ir norvegų rašytojo Knuto Ham su -
no kūrybinė negalia, autoriaus pastebėta paskuti-
niame Nobelio premijos laureato romane „Užžė lu -
siu taku”. 

R. Sadausko tekstai toje storoje autobiografi-
nėje knygoje medžiagos kaupimo, jos turinio pobū-
džio, jos komponavimo, stiliaus, nuotaikos, tonaci-
jos požiūriu yra labai įvairūs. Dailės sferoje visa
tai įvardijama buitiniu žanru – visa tai, kas vaiz-
duo ja kasdienio gyvenimo scenas. Todėl šis roma-
nas išėjo labai margas; vienaip žiūrint, tai gerai,
kitaip – nelabai. Ten, kur R. Sadauskas į „Deme niš -
kių paveikslėlį” ar paveikslą, ar epizodą įdeda me -
ni nio stiliaus raugo žiupsnį, ten beveik visada iš -
rūgsta, iškyla kokybiškas meninis tekstas. Pa vyz -
džiui, tokia yra maža noveliukė „Skerstuvės”, pri-
me nanti Juozo Apučio filosofuojančius kaimie-
čius. O kaimiečiai vyrai apie niekus niekų netauzi -
ja, o jeigu pasitaiko koks niekas, tai ir jį natūrfilo-
sofai išdidina, pakelia į minties aukštumą. Kaip ir
šį kartą apie tai, kodėl karvė, avis, kiaulė skirtin-
gai pasitinka savo mirtį... Šio kūrinio De me niškių
vyrai yra anoniminiai, be vardų ir pavardžių. Taip
atsitiko dėl to, kad autorius siekė sąlyginio-simbo-
linio prasmės lygmens ir jį pasiekė. Be sąlygišku-
mo, be metaforiškumo, be vaizdingo pa ly ginimo,
be originalaus įvaizdžio, stilistiniame audinyje
me  ninė tiesa neišgaunama. Tokio meninio raugo
yra ir paveikslėliuose apie Demeniškių vyrus, pa -
va dintus jau autentiškais vardais, Gin tuką, Man -
tą, Valdą, Apolinarą, Antaną, Juozą ir ki tus. Trum -
puose rašinukuose apie tikrus savo kai mo ar apy-
lin kės gyventojus autoriui pavyksta pagauti esmi-
nį personažo charakterio bruožą, ir jį atitinkamai
stilistiškai perteikti, – dažniausiai švelnios ironi-
jos, humoro spalva. Mėgsta Sa daus kas pasišaipyti
ir iš paties savęs. Jei ne toji autoironijos ypatybė,
manau, jis nedrįstų neretame pa veikslėlyje pasi-
šaipyti ir iš savo žmonos Irutės, va di ndamas ją se -
ne le, atskleisdamas vieną kitą as meninį, ne itin
tei giamą, jos būdo bruožą (žinome iš vyrų patir-
ties, kad žmonos labiau mėgsta pa gyras, kompli-
mentus). Apskritai ironijos, šmaikštumo, linksmo
kalambūriškumo požiūriu su Romu Sadausku yra
nelengva konkuruoti bet kuriam lietuvių prozinin-
kui.

Vertingas romano turinio bruožas yra tai, kad
R. Sadauskas gražiai papildo savo gimtojo krašto
et nografinius, lingvistinius tyrinėjimus, surink-
da  mas ne tik retesnius bei jau nevartojamus žo -
džius, terminus (tekste šmėkščioja etnologo Jono
Ba lio, geografo Česlovo Kudabos, kalbininkų Bro -
niaus Savukyno, Alberto Rosino, Aleksandro Va -
na go, poeto Sigito Gedos pavardės), nupūsdamas
užmaršties dulkes nuo savo kraštui nusipelniusių
šviesuolių (Demeniškių mokyklos darbštuolės
Emi lijos), liaudies menininkų (Antano Sorokos),
bei paprastų, tarsi niekuo nepasižymėjusių savo
kai mynų Onų, Anelių, Jonų, Antanų, Petrų...

Tačiau toli gražu ne tik idiliškai yra pavaiz-
duota Demeniškių krašto kasdienybė. R. Sa daus -
kui visąlaik sopa širdį ir dėl dzūkų istorinės-kultū -
rinės atminties išsaugojimo, ir dėl žmonių tradici-
nių dorovinių vertybių menkėjimo, ir dėl miškų

bei gamtos padarų (pavyzdžiui, zuikių) išlikimo...
,,Kaimo žmonės  – dar imlesni televizoriaus moki-
niai. Ką jau ten prigimtinė tėvų kalba, juoba moti-
na net voveruškas vadino lepeškom. Sykiu su pri-
gimtine kalba nuo žmogaus pasitraukia kiti daly-
kai. Tarsi dantys išbyra iš burnos/.../Juk nebuvo
bevardė ši žemė, kaip nors vadinosi „kožnas kalne-
lis”, lomelė, giraitė, balaitė ir t. t. ,,Ne vienas vaiz-
delis ir eilėraštis parašytas dzūkų tarme. Įdėta
daug paties autoriaus darytų ar iš tėvų albumų
paimtų nespalvotų nuotraukų, paliudijančių socia-
li nio laiko koloritą. Dėl kadaise rašytojo apylinkė-
se tyvuliavusio ežero Demeno bei kaimo pavadini-
mų kirčiavimo jam teko išklausyti užklydusio Sa -
dauskų „dvarelin” Broniaus Savukyno paskaitą.
Kul tūrinės atminties erozija aprašyta, faunos ir
floros nykimas pavaizduotas ne viename knygos
ra šinyje. R. Sadausko satyros botago švilpesį gerai
perteikia, pavyzdžiui, eilėraštis „Plyni kirtimai”,
kurio pradžia skamba taip:

Neliko paukščių – vienos varnos,
Ir tos išmokusios tylėti.
Gražiausia muzika – „hugsvarnos”,
Gėlė dailiausia – dilgėlė.

O pabaiga šitaip: 

Ak, Lietuva, ak, nepriklausoma,
Didžioji Benjamino eiguva...
Tas medžių virsmas, pjūklų gausmas, –
Šalis visai laisva.

Į autoriaus „botago zoną” pakliūva ir sovieti-
ne nostalgija apsikrėtę eiliniai pensininkai, ir klai-
dingai politinę istoriją suprantantys intelektualai,
pavyzdžiui, Alfonsas Nyka-Niliūnas, aiškinantis,
kad reikėtų Lietuvoje paminklą pastatyti Stalinui
už tai, kad jis neva atidavęs Lietuvai Klaipėdos
kraš tą...

Tarsi pasiaiškindamas dėl knygos ištęstumo,
R. Sadauskas esė „Pabaiga” rašo: „Rizikuoti rašant
iki negalėjimo nedera ir dėl to, kad ne tik mes, šio
dvarelio gyventojai (įskaitant ir katiną Mikį), o ir
kiti Demeniškių žmoneliai, apie kuriuos rašau, ne
amžini. Nesinorėtų, kad šis romanas būtų tik mi -
rusiųjų apkalbėjimas. Gyviesiems iš anksto tebus
pasakyta: neverta ieškoti knygose šventos tiesos, –
jos ir gyvenime nebūna; taip pat neverta knygose
ieškoti neteisybės, – jos ir gyvenime gana/.../ Taigi
te saugo mus nors laiku padėtas taškas!”  �

Romas Sadauskas. Gyvenimas prie vieškeluko.
Eseistinis romanas. – „Žuvėdra”, 2012 

Su meile ir širdgėla
Alfredas Guščius
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Lietuviška visuomeninė ir kultūrinė klierikų
veikla Seinų kunigų seminarijoje prasidėjo
po 1863–1864 m. sukilimo. Konkrečiai veiklai

paskatino seminarijos lenkų kalbos ir literatūros
profesorius Stanislovas Jamiolkovskis. Jo paska-
tin ti klierikai rinko liaudies dainas ir jų nemažai
su rinko, net buvo parengę spaudai 500 dainų rinki-
nį. Organizuotas lietuvių klierikų veikimas prasi-
dėjo XIX a. devintojo dešimtmečio pabaigoje. Šio
veikimo pradžia sietina su klieriko Antano Sta niu -
kyno, kuris mokėsi 1884–1889 metais, vardu. Pir -
miausia jis įkūrė lietuviškų knygų bibliotekėlę; iš
jos skaitytojų susibūrė klierikų organizacija. Nuo
to ir prasidėjo klierikų slaptos draugijos veikla,
kuri tęsėsi iki seminarijos veikimo pabaigos, nors
draugijos organizacinė struktūra pasikeitė bent
tris kartus. Draugijos svarbiausios veiklos formos
buvo šios: lietuvių kalbos įgūdžių gilinimas, kad
po seminarijos baigimo galėtų geriau sakyti pa -
mokslus; slaptos lietuviškos spaudos rėmimas ir
pla tinimas (seminarija buvo tapusi tokios spaudos
platinimo centru); straipsnių rašymas lietuviškai
spaudai iš pradžių slaptai, o spaudos draudimo pa -
naikinimo – legaliai; knygų vertimas į lietuvių
kalbą; kūrybinių įgūdžių gilinimas; pasirengimas
visuomeninei veiklai po seminarijos baigimo. Prie
veiklesnių draugijos narių galima priskirti Adomą
Tomą Žilinską, Andrių Dubinską, Joną Kriščiukai -
tį, Antaną Miluką, Vincentą Dargį I, Ignotą Či žaus -
ką, Pranciškų Būčį, Juozapą Laukaitį, Joną Kudir -
kevičių, Kazimierą Urbo navičių, Petrą Bulvičių,
An taną Civinską, Ignotą Čižauską, Juozapą Vailo -
kaitį, Antaną Šmulkštį, Joną Reitelaitį, Mykolą
Kru pavičių, Vincą My ko laitį-Putiną, Petrą Gerulį,
Motiejų Petrauską ir kt. 

Kunigų mokymo procesą sudarė dvi pakopos:
mokslas vyskupijos kunigų seminarijoje ir aukšto-
sios teologinės studijos. Kalbant apie aukštąsias
stu dijas, buvo dvi galimybės. Pirmiausia Seinų ku -
nigų seminarijos auklėtiniai vykdavo į Varšuvos
aukštąsias mokyklas. Iš pradžių tai buvo Varšuvos
vyriausioji seminarija, o ją pakeitė Varšuvos dva-
sinė akademija. Po 1863–1864 m. sukilimo numalši-
nimo uždarius Varšuvos dvasinę akademiją, Seinų
seminarijos auklėtiniai vykdavo į vienintelę visoje
Rusijos imperijoje aukštąją dvasinę mokyklą –
Sankt Peterburgo katalikų dvasinę akademiją. Šio -
je mokykloje galėjo studijuoti tik valstybės nusta-
tytas asmenų skaičius. Varšuvoje ir Sankt Peter -
bur ge Seinų (Augustavo) vyskupijai buvo parengta
apie šimtas dvasininkų su aukštuoju išsilavinimu.
Todėl trūko kunigų su aukštuoju išsilavinimu, kad
pakaktų vyskupijos hierarchijos ir seminarijos
pro fesorių kontingento formavimui. Antroji gali-
my bė siekti aukštojo mokslo buvo studijos Vakarų
Europos katalikiškuose universitetuose. Kaip šia
galimybe naudojosi Seinų kunigų seminarijos auk-
lėtiniai, pakalbėsime plačiau.

Pirmiausia pažiūrėkime, kiek seminarijos
auklėtinių išvyko studijuoti į užsienį oficialiai su
civilinės valdžios leidimais, o paskui pakalbėsime
apie slaptas studijas užsienyje. Kalbant apie oficia-
lias su leidimais studijas, reikia išskirti du etapus:
pirmasis – iki XIX a. septintojo dešimtmečio vidu-
rio, antrasis – studijos po 1905 metų.

Iki XIX a. septintojo vidurio oficialiai į užsienį
išvyko studijuoti du Seinų vyskupijos kunigai.
Vie nas buvo Seinų kunigų seminarijos, kitas – Ti -
ko cino kunigų seminarijos auklėtinis. Pirmasis
Sei nų kunigų seminarijos auklėtinis, studijavęs
Va karų Europoje, buvo būsimasis Varšuvos arki-
vyskupijos sufraganas Kazimieras Ruškevičius.
Jis kilimo iš Marijampolės, į Seinų kunigų semina -
riją įstojo 1852 metais. Po dvejų metų mokslo Seinų
kunigų seminarijoje K. Ruškevičius 1854–1858 m.
studijavo Varšuvos dvasinėje akademijoje. 1862 m.
Varšuvos arkivyskupas Zigmantas Felins kis iš-
siuntė K. Ruškevičių studijuoti į Romą, kur jis 1864
m. studijas baigė teologijos daktaro laipsniu. Ant -
ra sis atstovas buvo kun. Antanas Les nevskis. A.

Lesnevskis gimė 1836 m. spalio 13 d., mokėsi Ma -
rijampolėje, kunigystės mokslų siekė Tikocino ku -
ni gų seminarijoje. 1857–1861 m. studijavo Varšuvos
dvasinėje seminarijoje. Su Seinų kunigų seminari-
ja jį siejo tai, kad prieš išvykdamas studijuoti į už -
sienį, jis buvo šios seminarijos profesorius. Lei di -
mą vykti į užsienį išrūpino Seinų vyskupas Kons -
tantinas Irenėjus Lu benskis. Leidimas buvo gau-
tas 1867 m. ir kun. A. Les nevskis išvyko studijuoti
į Leveno universitetą Bel gijoje ir Miuncheno uni-
ver sitetą Vokietijoje. Pirmuosius metus A. Les -
nevs  kis studijavo Levine, o po to Miunchene. Dak -
taro laipsnio jis neapgynė.

Studijas po 1905 m. reikia padalinti į du laiko-
tarpius: pirmasis – nuo 1906 iki 1915 m. pavasario,
kai seminarija veikė Seinuose, antrasis apima Pir -
mąjį pasaulinį karą ir nepriklausomos Lie tuvos
me tus. Pirmuoju laikotarpiu Vakarų Euro pos uni-
versitetuose studijavo dvidešimt Seinų kunigų se -
minarijos auklėtinių. Iš jų galima paminėti Ignotą
Albavičių, Pranciškų Augustaitį, Vin centą Borise -
vi čių, Ignotą Česaitį, Antaną Dailidę, Feliksą
Kons tantiną Kudirką, Pranciškų Kuraitį, Juozapą
Stankevičių ir kitus. Antruoju laikotarpiu, t. y. nuo
1918 iki 1927 m., studijavo aštuoniolika Seinų kuni-
gų seminarijos auklėtinių. Pir ma jam 1918 m. pra-
džioje į Fribūrą pavyko nuvykti Vincui Mykolai -
čiui-Putinui. Paskutinis Seinų kunigų auklėtinis
Mykolas Krupavičius į Lilio universitetą Prancū zi -
joje išvyko studijuoti 1927 me tais.

Daugiausia studentų vyko studijuoti į Fribūrą
Šveicarijoje ir į Romą. Iš kitų miestų galima pami-
nėti Berlyną, Miuncheną, Miunsterį ir Krokuvą. 

Kalbant apie slaptas studijas užsienyje, reikia
atsakyti į klausimą – kodėl buvo vykstama slapta?
XIX a. paskutiniais trimis dešimtmečiais ir XX a.
pačioje pradžioje Seinų (Augustavo) vyskupijos ku -
nigai visai nebuvo išleidžiami oficialiai studijuoti
Va karų Europoje. Be to, valdžios institucijos aky-
lai stebėjo visas kunigų išvykas į užsienį arba net
jas draudė.

Turimais duomenimis 1883 m. išvyko pirma-
sis slapta studijuoti Seinų kunigų seminarijos auk-
lėtinis. Tai buvo kun. Vincentas Blaževičius. 1883–
1905 m. laikotarpiu užsienyje studijavo 34 Seinų
ku nigų seminarijos auklėtiniai, iš kurių tik pora
buvo studijavę Sankt Peterburgo katalikų dvasinė-
je akademijoje. Svarbiausiais studijų centrais bu -
vo Fribūras ir Roma. Kartais kunigai neapsiribo-
davo vienu kuriuo iš šių miestų, o studijuodavo iš
pra džių Romoje, o paskui – Fribūre, arba at virkš-
čiai. Vienas kunigas iš Fribūro išvyko studijuoti į

Le veną, vienas studijavo Fribūre ir Kro kuvoje. Tri -
jose vietose studijavo trys kunigai: Mo tiejus Gus -
taitis (Fribūras, Rėgensburgas, Roma), Alek sand -
ras Grigaitis (Fribūras, Roma, Jeruzalė), An tanas
Staniukynas (Fribūras, Roma, Jeruzalė). Iš 34 as -
menų net 25 įgijo filosofijos, teologijos, bažnyti nės
teisės mokslinius daktaro arba licenciato laips-
nius. Slapta studijuojant, buvo svarbu legaliai iš -
vykti į užsienį, kad galėtų laisvai sugrįžti. Ca rinės
valdžios institucijos kunigams lengviausiai išduo-
davo leidimą vykti į užsienį gydytis. Tuo kunigai
dažnai pasinaudodavo – į už sienį legaliai va žiuoda-
vo gydytis, o iš tikrųjų prisidengę slapyvardžiu ar
neprisidengę kelis metus studijuodavo. Iš 34 studi-
ja vusių kunigų 18 į užsienį oficialiai išvyko gydy-
tis (duomenys iki 1901 m.) Tai kunigai Vincentas
Blaževičius, Antanas Slivinskis, Matas Gudaitis,
Tomas Banaitis, Juo zapas Sabas, Juo za pas Stan ke -
vičius, Kazi mieras Jur gis Matulaitis, Vin  centas
Var  na giris, Antanas Staniukynas, Jo nas Naujo -
kas, Mo tiejus Gustaitis, Antanas Ci vins kas, Jonas
To to raitis, Jurgis Narjauskas, Vin cen tas Dargis,
An  ta nas Jusaitis, Vladislovas Na miot ko ir Vin cen -
tas Viz girda. �
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Algimantas Katilius

Seinų kunigų seminarija

Seinų kunigų seminarija

Seinai 1973 m. rugpjūčio mėn. Iš kairės: tuometinis Punsko lietuvių parapijos klebonas, kun. Ignas Dzirmeika;
Seinų bazilikos klebonas; 1993–1999 m. Punsko parapijos klebonas kun. Jonas Macekas (lenk. Jan Jerzy Macek),
savarankiškai išmokęs lietuvių kalbą  ir patarnavimus atlikęs lietuviškai; svečias iš Amerikos kun. Stasys Yla. Už jų
– buvusi Seinų seminarija, Dominikonų vienuolynas, toliau Bazilikos bokštai ir klebonija.

Sauliaus Kuprio nuotr.
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Kultūros kronika

2013 01 20 Vilniuje, Lietuvos nacionaliniame dramos
teat re, vyks garsaus suomių režisieriaus Kristiano
Smedso spektaklis „Liūdnos dainos iš Europos širdies”.
Tai spektaklis, pastatytas pagal Fiodoro Dostojevskio
ro maną „Nusikaltimas ir bausmė”, kuriame dėmesio
centre atsiduria Raskolnikovo mylimoji Sonia (aktorė Al -
dona Bendoriūtė). Smedsas perkelia „Nusikaltimo ir
baus mės” herojus ir jų istorijas į XXI amžiaus Europą ir
su teikia žodį pilkiesiems mūsų visuomenės pakraš-
čiams, kalba apie mūsų Europą – vartotojiškumo subjau-
rotą kontinentą, kuriame bejėgiškumas gimdo smurtą.
Ta čiau tikėjimas stebuklo galimybe – visada šalia.

2012 01 12 – 2013 02 03 Vilniuje, galerijoje „Kunst ka -
mera” vyksta tapytojo, grafiko, skulptoriaus Vla dis lo -
vo Žiliaus paroda „Švytėjimai”. Pristatoma aštunto –
de šimto dešimtmečių abstrakti, filosofinė, didelių for-
ma tų tapyba, varijuojanti tarp abstrakcionizmo ir po -
par to, kartais pasitelkiant ir oparto elementus. V. Žilius
– vienas iš tų užsispyrusių gabių modernistų, kurie nieku
gyvu nesitaikė prie sovietinės sistemos. Apkaltintas for-
malizmu, parašė tuomečiam Komunistų partijos CK pir-
ma jam sekretoriui Petrui Griškevičiui laišką, kuriame ofi-
cialiai išreiškė priešiškumą socialistinio realizmo meto-
dui. Buvo išmestas iš Lietuvos dailininkų sąjungos, igno-
ruo jamas, vėliau emigravo į JAV.

2013 01 06 Vilniuje, Rašytojų klube, įteikta Trijų Karalių
premija, kurią teikia Lietuvos rašytojų sąjunga. Šiemet
ja apdovanotas rašytojas Alvydas Šlepikas už savo ro -
ma ną apie „vilko vaikus” – „Mano vardas – Marytė”
(be  je, ši knyga figūruoja ir Metų knygos šešetuke). Va -
ka ro metu apie įtaigų ir „kietai sukaltą” romaną vaiz-
džiai pakalbėjo literatūros kritikas Rimantas Kmita, įspū-
džiais pasidalijo literatūrologė Elena Baliutytė, ištrauką
iš romano perskaitė aktorius Ridas Jasiulionis. O premi-
jos laureatas pilnutėlaitei žiūrovų salei perskaitė naują
sa vo novelę „Išleistuvių valsas”, kurioje rupias ir auten-
tiškas kasdienos detales atmiešė trapus poetiškumas.

2013 01 08 – 2013 01 26 Vilniuje, Vilniaus grafikos meno
cent re, vyksta paroda „Grafika nuo piešinio iki šešėlio.
2013”. Parodos tikslas – suburti nuo platesnį kuriančių
me nininkų, žiūrovų ratą, pristatyti grafikos raiškos lau -
ką, neapsiribojant vien estampo sąvoka, apmąstyti pa -
čią grafikos sąvoką, apžvelgti grafikos meno kaitos pro-
cesus ir provokuoti diskusiją, kas yra ir gali būti grafika
šiandien naudojamų raiškos formų bei galimybių kon-
tekste. Parodoje dalyvauja menininkai su darbų kolekci-
jo mis, kartu su darbais pristato ir savo idėjų koncepci-
jas, kurios yra neatsiejama parodos dalis.

2013 01 11 – 2013 01 30 Vilniuje, Marijos ir Jurgio Šlapelių
na me – muziejuje vyksta Benignos Kasparavičiūtės pa -
roda „Tapyba”. Autorė pristato visai naują savo tapytų
ta pinių kolekciją: portretus, natiurmortus, peizažus. O
pastarųjų metų kūrybinė tapybos linija tapytojai yra
tapyba savyje arba tapybos tapyboje problematika. Ta -
py ba – tai būsena, ir B. Kasparavičiūtei užtenka jos jaus-
mi nio pavidalo, kai spalvos priklauso nuo nuotaikos.

2013 01 12 Vilniuje, Menų spaustuvėje, vyko šokio spek-
tak lis „Sibilė” (choreografė – Lora Juodkaitė, režisie-
rius – Valentinas Masalskis). Spektaklis kvietė į kelionę,
įkvėptą graikų ir romėnų mitologijos Sibilių – moterų,
apdovanotų pranašystės galiomis. Jos buvo išrenkamos
žynių ir vykdydavo savo šventą misiją iki gyvos galvos. Ir
nors viena ryškiausių šiuolaikinio šokio kūrėjų Lora
Juod kaitė nesiliauja stebinti žiūrovų puikia šokio techni-
ka ir unikaliais sugebėjimais, šįsyk, pasak režisieriaus
Valentino Masalskio, spektaklyje bus kur kas svarbiau
per teikti prasmę, atrasti meninę kūrėjo savastį. „Jei tą
sa vastį atskleidi, tampi menininku. Jei ne – esi sportinin -
kas”, – tokia režisieriaus ištartis.

Atkelta iš 3 psl.

...originaliomis 
dramomis ugdoma
sava dramaturgija...

enciklopedijos bendradarbio straips-
 niai: buvo at sa kingas už visuotinės mu -
zikos skyrių. Tie straipsniai – trumpi,
bet išbaigti meno kūriniai. J. Gir nius
laiš ke rašė: „Mielas Kostai, ‘dirvų’ ne -
plėšiu – viešu mai dingau. Pasiilgau tik
draugų – taip visi išsimėtę. <...> Kai
klau somės per televiziją operų, papras-
tai ieškau en ciklopedijos – Tavo straips-
 nio apie tą muziką.” (1989) Ostrauskas
parengė ir išleido kritikos straipsnių,
at siminimų knygą Žodžiai ir žmonės
(1997). Rūpi no si ir parengė spaudai An -
tano Škėmos Raš tų 1 ir 2 tomus (1967,
1970 m.).

Ostrauskas aktyviai dalyvavo Li -
tua nistikos instituto darbe: nuo 1961 m.
– šio instituto narys, 1965–1978 m. – Li -
tuanistikos skyriaus vedėjas. 1962–1967
m. buvo Pasaulio Lietuvių Ben druo  me -
nės Kultūros tarybos narys. Tačiau itin
svarbų vaidmenį suvaidino auklėjant
„lietuviukus”, gi musius svetur. Kavolis
kviesdavosi jį į Santaros-Šviesos suva-
žia vimus ne tik paskaitų skaityti, bet ir
bendrauti su jaunimu. Ši ilga citata iš
Kavolio laiško atveria vyresnės kartos
rūpesčius dėl lietuvybės išsaugojimo:
„Mie las Prieteliau, norėtume Patį vėl
šiemet pakviesti Tabor Farmon. Tačiau
šįsyk kitomis sąlygomis. <...> Šį sykį
kviestumėm ne paskaitos skaityti (ją
galima būtų įdėti suvažiavimo progra-
mon, jeigu tokia atsirastų), bet pirmoje
vietoje maišytis tarp jaunimo ir praves-
ti labai mažose grupelėse, į kurias bus
kursai padalinti, neformalius, pasiruo-
šimo nereikalaujančius pa šnekesius
apie lituanistines saviauklos studentų
dar be galimybes, metodus, šaltinius ir
t. t. Kaip praktikos darbai po šių pašne-
kėsių, Paties funkcija dar būtų ir kur-
santų per tris dienas (tai yra, pusdie-
nius, nes priešpietinė dalis bus užimta
ki tais dalykais) įrepetuoti (iš anksto,
gal būt, pa ruošus me džiagą) bent dvi
programas, kurias pa tiek tume suvažia-
vimui: Kazio Binkio minėjimą (berods,
jo šiemet kažkokia sukaktis. (Kalbėti,
tur būt, tektų Pačiam apie jį) ir gal ko -
kio naujo lietuviško draminio veikalo
re čitatyvinį skaitymą. Aš dar galvojau
apie paruošimą vienam vakarui tauto-
sakinės programos, bet man pačiam ši
idėja neapsipavidalina at skirai. Šalia
to, žinoma, kviestume Patį dalyvauti li -
te ratūros vakare. Bet svarbiausioji pa -
kvietimo dalis – kursuose pasišnekėji-
mai ir išrepetavimai. Laikau labai svar-
biu tokį intymų bendravimą, kuris jau
pernai davęs labai gerų vaisių – publika
susirenka jauna, bet pati entuziastiš-
kiausia, ir ištisas die nas šiaip ar taip
darbuojasi. Į kursus panašiai funkcijai
dar kviesime Vie su lą. (Tarp kitko, rei-
kės mus liaudies dainų mokyti...) O į pa -
tį suvažiavimą rei kės dar Railą ir gal
Škėmą kviesti. Kursams šiemet norime
duoti ne visuomeninį o kultūrinį atspal-
vį. Reikia talkos. Labai prašau sutikti.
Bus ir Pačiam gal nenuobodžios atosto-
gos. Būtų svarbu gauti ir principinį at -
sa kymą, o dėl detalių dar galėsime tar-
tis. Paties – V. K.” (1958 IV 25).

Intensyvus darbas, visuomeninė
veik la atimdavo ir taip trumpas, kūry-
bai skirtas valandėles. Tačiau kūryba
Ostrauskui buvo tas „nerealus” gyveni-
mas, kuriuo norėjo dalintis.

Pabaiga kitame numeryje


