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Kasmet švenčiame šią šventę. Po Užgavėnių ir po Valentino die-
nos, margų ir pilnų šėlsmo, archajiškos ir šiuolaikinės pago-
nybės elementų. Pasigirsta balsų, kad gal ir Vasario 16-ąją rei-

kė tų švęsti taip – linksmai ir pašėliškai. Karnavališkai. Kiek gi gali tie
lie tuviai raudoti, giedoti ir muštis krūtinėn. 

Tačiau šventes minime pagal tai, ką jos įkūnija. Vasario 16-oji –
ne karnavalas ir ne laikinų įsimylėjimų šventė. Nebūtina per ją rau-
do ti ar rypuoti, netgi iškilmingos kalbos nėra labai būtinos. Reikėtų
džiaugtis – bet ir tas džiaugsmas turėtų būti kitoks, santūrus, orus, ne -
panašus į karnavalo šurmulį, kuris artina mus, kaip bežiūrėtume,
prie žemojo sąmonės sluoksnio – chtoniškojo pagonybės pasaulio, ku -
riame valdo instinktai ir dievai. Šiam chtoniškam pasauliui svetima
kon ceptuali sąmonės struktūra – karnavalui nereikia nei žmogaus kaip dvasinės būty-
bės evoliucijos supratimo, nei valstybingumo idėjos ir su ja susijusių dalykų: pilietišku -
mo, adekvataus žmonių pareigų ir teisių suvokimo, tų teisių galimybių ir ribų. Kar na -
va las yra savotiškas chaosas, šiuos dalykus  panaikinantis  – užtat reikėtų skirti, kokią
šventę ir kaip švenčiame.

Ir ką gi dar sykį būtų galima pasakyti apie Vasario 16-ąją, tą galvos skausmą iškil-
mingų kalbų rašytojams, kai, regis, reikia rašyti vis tą patį ir apie tą patį?.. 

Bet argi tikrai – vis tą patį?.. Ar Vasario 16-oji nebūna vis kitokia, kai žvelgi į ją, pri-
si meni ją, žvelgdamas dabarties šerdin?.. Pavyzdžiui, ką reiškia ši šventė, kai nekompe -
tentingas politikas, drįstantis priskirti save politikų elitui, iš Seimo tribūnos žeria žo -
džius, kurie pritiktų nebent turguje?.. Kai teatro kritikas, išspausdinęs kritinį straips-
nį apie vieno spektaklio meninius ir estetinius trūkumus, apkaltinamas homofobija,
nors jis atliko savo kaip kritiko, o ne kaip mandagaus aprašinėtojo, kurie paprastai kū -
rinį tik pagarbina, vaidmenį?.. Kai įsiganęs, sveikata trykštantis pilietis paduoda į tei-
smą savivaldybę, neva ji pažeidė žmogaus teises, nes liepė atidirbti už socialines pašal-
pas, ogi darbas žemina jo kaip valstybės piliečio orumą ir savigarbą, negana to, dirbda-
mas jis netgi patyrė moralinę žalą?..

Jeigu jau šitaip, jei darbas yra moralinis pažeminimas, jei kritika irgi turi prisitai -
ky ti prie tam tikrų standartų, jei teisiamas už mokesčių nemokėjimą politikas, pasi-
telkdamas kriminalinį žargoną, drįsta mokyti kitus, tai kurgi toji mūsų laisvė ir ką ji
įkūnija? Kas yra mūsų valstybė ir mūsų valstybingumas? Ir kas yra Vasario 16-oji?

Šios šventės gylį ir esmę, ir tai, kad ji – ne karnavalas, ne iškamšų deginimas, ne
kaukių paradas, liudija ir paprastų piliečių, ir tikrų, išmanančių savo sritį politikų
pozicija: nepasiduoti sumaiščiai, ginti paprastus, bet pačius prasmingiausius, esmin-
giau  sius dalykus. Žinoma, sumaištis visada labiau kris į akis, bus mėgstama žiniasklai -
dos, kuri, regis, tampa nebe visuomenės atstove, o politikų aptarnautoja. 

Bet ar tai liudytų, kad šiandien, švenčiant Vasario 16-ąją, sakydami, kad tai – mūsų
lais  vės, mūsų valstybės, mūsų piliečių diena, kad ši diena – orumo šventė, mes meluo-
ja  me?.. Kad viskas yra blogai?.. Kad ritamės į pražūtį?..

Būtent šie paskutiniai sakiniai ir būtų melas. Jis jau kuris laikas pučiamas, didi-
na mas, kad tik kuo daugiau žmonių juo patikėtų. Kad tik nepasitikėtų savo valstybe. Pa -
galiau – kad adekvačiai nebesuvoktų realybės, kurioje gyvena. O ką bekalbėti apie oru -
mą ir savigarbą. Iš mūsų ją tiesiog stengiamasi atimti: gandais, gąsdinimais, demagogi -
ja. 

Todėl Vasario 16-oji visados bus kovos diena. Kovos už valstybę, už valstybingumą.
Už teisę turėti savo žodį, nuomonę, už adekvatų pareigos ir teisės supratimą.

Marija Pempytė

* * *
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Jaunas kareivis staiga apsisuko kelissyk ir
virto žemyn, klykdamas nesavu balsu. Mes
sugulam ir stebime. Keli kareiviai nuavė batą

nuo kojos, kurią tas vaikėzas laikė. Niekur jokių
kraujo žymių. Pasirodo, prancūzų kulka perėjo
kiau rai padą ir užkulnį, visai nepalietusi kūno.
Bet įspūdis – tartum kas geležine štanga būtų tvo-
jęs į padą. Čia žvalgas papasakojo, kaip kadaise la -
bai „narsus” (manevruose) viršila M... gulėjo snie-
 ge, galvą užkasęs sniegan. Būrio vadas Greinius
tik įsmeigęs revolverį jam į šoną, privertė narsųjį
vir šilą keltis. Viršila baltu veidu pasižiūrėjo į at -
kištą revolverį, pasiklausė smarkių žodžių ir nu -
slin ko pirmyn, susyk visomis keturiomis, vėliau
sta čias... 

Jau mes priemiesty. Šaudymas į mus liovėsi. 
Šautuvus pasvėrę tarp rankų, perlipome per

daržų tvoras ir iššokome į gatves. Sniege matėsi
fransų pakaustytų batų pėdsakai: žingsniai buvo
il gi, matyti, labai greitai „runi-
no”. Gyventojai namų tarpduriuo-
se šūkauja, rankomis moja į mies-
to vidurį – fransai tenai. Mes su -
lai kėme kelis įtartinus tipus, iš -
kratėm, ar nėra ginklų. Bėgte ver-
žiamės pirmyn. Pakrikome. Galop
mes trise – mano du kareiviai ir aš
– atsidūrėme prie Dangės kanalo.
Anapus – lentų dirbtuvės geležin-
ke lis. Iš po vagonų išlindo keli ci -
viliai tipai ir šovė kelis šūvius į
mus. Mes keliais šūviais juos iš -
vai kėme. 

Žiūriu – mano kareivis pame-
tė žalią kaspiną su raidėmis
„M.L.S.” nuo rankovės. Nagi, po
velniais, dabar savieji nušaus.
Laimei, aš turiu skautininko žalią
kaklaraištę. Jis perrišo ja ranko-
vę. Šaudo į mus. Iš kur? Nuo baž-
nyčios bokšto! Mes įniršę bėgame
bažnyčios link, bet ant gatvės kam -
po suvirtome kaip pakirsti: skersai
gatvės nuo bažnyčios dulkės rūks-
ta, kai prancūzų kulkosvaidžiai
kapoja akmenis tankaus ly taus
tem pu. Mes slepiamės už kampo. Iš
anapus bažnyčios atbėga keli mū -
siš kiai, nematydami, kas dedasi kitoj bažnyčios sie-
nos pusėje. Mes rėkiame į juos – traukitės po vel-
niais. Jie sustojo. Suprato mūsų rankų gestikuliaci-
ją. Apibėgo aplink bažnyčios į vakarų šoną ir grei-
tai nudūlino atgal slėptis. Jie netikėtai paleido kelis
šūvius į banko langą, ir kaip vėliau sužinojome, nu -
šovė banko direktorių, kuris besiįdo maudamas pri -
ėjo prie plataus lango antrame aukšte ir mėgino už -
sidegti cigarą. Well, vargšas, to ci garo nesurūkė...
Ka reiviai vėl nubėgo už bažnyčios. 

Vieno bloko atstume dešinėn kitoje pusėje gat-
vės pasirodė stambus mūsų kulkosvaidininkas ir
keli kareiviai. Pažinau savo brolį ir dar kitą. Jie
mūsų signalų nemato. Mano širdį sukaustė baimė.
Jie sugulę prie kampo įstatė kulkosvaidį pozicijon
ir paleido smarkią ugnį prancūzų link. Prancūzai
atsakė dar smarkesne ugnim. Bažnyčia rūko rau-
donų plytų dulkėse. Mūs kulkosvaidis staiga susto-
jo, kulkosvaidininkas vos kelis colius pastūmėjo
gal vą pasižiūrėti, kame dalykas – ir atvirto negy-
vas. Mano brolis su kitu jaunuoliu pasižiūrėjo
viens į kitą, čiupo kulkosvaidį ir pranyko. Aš atsi-
kvėpiau. 

Prancūzų šaudymas liovėsi. Tylu. Niekur nesi-
mato mūsiškių. Gal mūsiškiai pralaimėjo ir mes
čia likome atkirsti? Nutarėm perbėgt kiton pusėn.
Pirmas nubėgo zeceris. Prancūzų kulkosvaidis
stai ga paleido į jį srovę, bet jis jau kitoje pusėje.
Pran cūzai liovėsi šaudę. Zeceris kitoje pusėje gat-
vės ragina mus pas save. Mano kitas kareivis ėmė
greitai šliaužti gatve. Kulkosvaidis vėl praklego.

Ka reivis pakilo ir laimingai perbėgo kiton pusėn
pirm negu prancūzai suspėjo gerai nutaikyti. Ma -
no eilė dabar. Aš grįžau atgal apie 10 žingsnių, ir vi -
su smarkumu susirietęs perbėgau – vos apsiausto
pa la peršauta. Na, vyručiai, užsirūkykim. Links -
mai einame tolyn. 

Vartuose tarp namų sutikome kelis kareivius
pypkes berūkant. Jie juokdamies papasakojo apie
savo patyrimą. Už kvartalo toliau su kulkosvaidžiu
slapstėsi prancūzų kulkosvaidininkų lizdas. Jų
vir šilai (aukštas vyras su ilgais ūsais) nusibodo
gulėti. Jis rimtai užtaisė savo revolverį, atsisuko į
sa vo vyrus ir sako: ,,Na, vyrai, pirmyn su manim,
o jei kas neis, tai grįžęs kaip rupūžę nušausiu.” Ir
netgi neatsisukęs pasižiūrėti, ar kas su juo bėga,
šoko pirmyn. Kareiviai paskui jį. Prancūzai vieton
šaudyti, čiupo savo mitraljezę ir nubėgo prefektū-
ros link. Kareiviai gardžiai iš to juokėsi ir rūkė
pyp kes. „Reikia užsifundyti.” 

Nuklydome prie direktorijos rūmų. Toliau už
kampo radome diktoką, apie 60 vyrų, grupę. Su
jais buvo ir Bajoras. Vyrai buvo iš įvairių kuopų ir
grupių, bet Bajoras organizavo šturmuotojų dalį
pul ti prefektūrą. Mano būrio kareivis dailininkas
A. Kairys papasakojo, kad jie keliese buvo sustoję

vidury gatvės užsirūkyti, kai nugirdo sujaudintą
ergelį. Pasižiūri kairėn – nagi prefektūros namuo-
se prancūzai languose šonu į juos; tik ką juos
pamatė ir taiko kulkosvaidį. Jis ir kiti niekad taip
greitai savo gyvenime, kaip tada į gatvės kampą,
nebėgo. Porai vyrų kliuvo. 

Bajoras sugaudė kelis kareivius ir liepia man
vykti žvalgybon, tikrai patirti, iš kur prancūzai
šaudo, iki jis organizuos ganėtinai stiprų šturmo
būrį. Išvykome, sėlindamies prie namų. Iš vienų
vartų iššoko grupės štabo adjutantas K. (netikra
pavardė). Jis susijaudinęs teiraujasi, kaip viskas.
Mes jam atšovėm, viskas gerai, eik pas Bajorą
žinių gaudyt. Pasigirdo šūvis, ir ponas adjutantas
pranyko vartuose. Mes nusispjovėm, bet vykome
toliau. 

Pasukome į siaurą gatvelę. Vokietis darbinin-
kas pasisiūlė mums kelią parodyt – neklausė, kai
liepėm kur slėptis. Jis mus išvedė į gatvę – pirmo-
ji nuo Turgaus gatvės Smeltės kryptis – bet ten jis
krito – abidvi kojos peršautos. 

Sukame kairėn. Ant gatvės kampo lempa stai-
ga sudužo. Aš buvau tikras, kad kulka atskrido
išilgai gatvės nuo Turgaus gatvės krypties, bet
mano kareiviai tvirtino, kad kažkas šovė iš kerti-
nio namo antro aukšto. Well, jau anksčiau į mus
šaudė iš langų freištatlerių partizanai, ir man
pačiam teko šauti į atkištą ranką, tai kodėl ne iš šio
namo? Gerai, meskit kelias granatas vidun. Viena
granata triukšmingai sprogo įlėkusi per langą. Aš
išsižergęs stoviu vidury gatvės. Susijaudinęs nau-

jokas šovė, šautuvo tūtą prikišęs prie pat mano au -
sies. Aš piktai atsisukau į jį, kai kitas kareivis ne -
pataikė į langą ir jo mesta granata sprogo už kelių
žingsnių gatvėje. Kai atsipeikėjau, buvau žeme ap -
griau tas, kruvinas, galvoje ūžė pragaras... Taip
man neteko dalyvauti prefektūros paėmime...

Mūsiškiams pavyko įrioglinti kulkosvaidį ant
stogo kitoje gatvės pusėje nuo prefektūros. Prasi -
dė jo kulkosvaidžių dvikova vos skersai gatvės vie -
ni nuo kitų. Prancūzai sumišime bandė užbarika-
duo ti langus spintomis, bet veltui. Mūsiškiai svie-
dė kelias granatas pro langus, šoko per tvoras. Va -
lio!.. Iš prefektūros pekliška mitraljezų ir šautuvų
ugnis. Vienas kareivis nepataikė numesti granatą į
langą. Pirmos kuopos vadas su keiksmu užsimojo
ant jo, bet krito pakirstas keliolikos kulkų. Mūsų
gra natos košę privirė prefektūroje. Mūsiškiai šau-
tuvų buožėmis ėmė laužti duris, kai iš antro aukš-
to išsikišo šautuvas su balta skara ant durtuvo.
Buvo maždaug pirma valanda popiet. 

Mūsiškiai, netekę kuopos vado, buvo įniršę ir
lau žė duris, kad išmušti prancūzus, kurie taip
žiauriai ir naršiai kovojo iki paskutinio momento,
nors ir žinoję neatsilaikysią. Bet Bajoras su revol-
veriu rankoje numalšino. „Mes prieš Prancūziją

ne kariaujame.” Atsidarė durys.
Mū siškiai sugužėjo vidun, bet
jau drausmingi. Sakoma, Bajoras
lietuviškai lie pė prancūzams nu -
siginkluoti. Sakoma, gubernato-
rius Petisnė nenoromis nusijuo-
sė kardą. Po to prancūzai vienas
po kito ėjo lauk į kiemą, metė
šau tuvus, kulkosvaidžius ir dur-
tuvus bei diržus į aukštą pirami-
dę, tuo tarpu kai mūsiškiai su pa -
pirosais lūpose, šautuvus pasvė-
rę tarp rankų niūriai lydėjo juos
akimis ir sekė kiekvieną jų jude-
sį, pasiruošę šauti mažiausiai
provokacijai ištikus. Tai buvo
keis tas reginys, kurio niekada ne -
užmiršiu. Po to prancūzus vėl su -
varė į namus. Jie baikščiai žiūrė-
jo į išdaužytus langus, kurių rė -
mai buvo kautynėse sutriuškinti.
Prancūzai – nedideli ūsuoti vete-
ranai. Mū siškiai – daugiau sia dar
nepilnamečiai vaikai. Prancūzai
tamsiai mėlynai uniformuoti.
Mū siškiai – civiliai apsitaisę su
žaliomis „M.L.S.” skarelėmis ant
dešinės rankovės....

Aplink prefektūrą susirinko
milžiniška minia. Komunistas Dieveleitis palypėjęs
ant tvoros drožė spy čių. Minia džiūgavo, šaukė,
plojo. Mūsiškiai sveikinosi su pažįstamais, su pane-
lėmis. Po kiek lai ko gatvėje pasirodė mūsų lengvas
automobilis. Iš namų išėjo Bajoras, prancūzų Peti -
snė ir pora mūsiškių karininkų. Pran cūzas atsisėdo
tarp dviejų mūsiškių. Automobilis nuvažiavo į
prancūzų ka reivines, anapus kanalo prie geležinke-
lio stoties, per duoti įsakymą nu traukti kautynes.
Mūsiškiai bijojosi provokacijos. Tuo jau viena kuo -
pa greita žingsniuote išžygiavo paskui automobilį
baigti dar bą, jei bus reikalo. Kuopa buvo sunkiai
ap ginkluota. Klaipėda mūsų rankose. 

Gatvėmis vaikščiojo minios žmonių, kurie žiū-
rėjo į išdaužytas vitrinas, gelbėjo kareiviams
tvarstyti sužeistuosius, sunešti lavonus į prefektū-
ros kiemą. Karių grupės išsiskirstė į skirtus butus
ir į patrulius. Lavonai vieni gulėjo ant suolų kie -
me, pridengti milinėmis, keistoje mėnulio švieso-
je... Užėjau į prefektūros namą. Vienam kambary
sie nos ir durys aptaškytos kraujais ir smegenimis.
Mūsų kareiviai apvertė duris kitu šonu, uždėjo ant
dėžių, ir skaniai valgė ir rūkė. Greta kampe gulėjo
kažin kas, apsiklojęs mėlyna prancūziška miline.
Pakėliau milinę – prancūzų karininkas, jo viduriai
granatos išdraskyti. Greitai vėl nuleidau milinę.
Iš ėjau į orą. Tyli naktis. Mieste ramu. Tolumoje ka -
reiviai dainuoja „Oi, tas ponas Petisnė, pasiliko be
pensnė.” Klaipėda mūsų.

 Pa  rengė Kristina Lapienytė
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Mažosios Lietuvos sukilimas (2)
Atsiminimų žiupsnelis

Rašo Sukilėlis

Klaipėdos krašto sukilėliai. Klaipėda, 1923 m.            Vytauto Didžiojo karo muziejaus nuotr.



D R A U G O  Š E Š T A D I E N I N I S  P R I E D A S2013 VASARIO 16 D. 3

RAUDA Skiriama lietuviui angliakasiui 

Carol Gargan

DIEVIŠKIEJI SAKRAMENTAI

Vedybos

Jauna moteris moka už suknelę,
prabangias skrybėles ir apsiaustus
dėl nuotraukos, kad kas nors jos norėtų.

Jaunasis angliakasys stovi su ne visai tinkamu kostiumu,
išdidžiai užsidėjęs angliakasio šalmą.

Jie susipažįsta per bažnyčios gegužinę,
kuri praneša jų pavardes sekmadienį per Mišias.

Vestuvės būna didelės, brangios ir ilgos.
Jie kovoja kietai, kaip anglys,
kad būtų laimingi.

Krikštas, Išpažintis, Šventoji Komunija
ir Sutvirtinimo Sakramentas

Vaikai atkeliauja kas metai ar dveji
ir yra krikštijami šventųjų vardais,
vardo šventė tampa vaiko gimtadieniu.
Jie išmoksta katekizmą, išpažįsta nuodėmes,
priima Komuniją ir gauna maldaknygę.
Giminės dalinasi nuotraukų išlaidom,
kad prisimintų dukrą baltu nuometu kaip jaunamartę,
ir sūnų, aprengtą kaip jaunikį,
brolį, berniuką su gėlėmis.
Prieš pasirinkdami antrą vardą Sutvirtinimui
jie mažai ar visai neprisimena
savo tėvo, žuvusio kasyklose...

,,JuoDoJI MARIAH” IR 
PASKuTINIS PATEPIMAS

Dukrelės prisiminimai

Prisimenu motiną...
Ji turėjo keltis anksti, 4–tą ryto.
Paruošė pietų krepšelį ir sakė tėvui:
„Stanley, prašau, neik šiandien į darbą.”
„Kodėl, Marcella, kodėl?”
„Nes aš sapnavau, kad stogas užkrito ant tavęs,
tad prašau, neik.”
Jis pasakė: „Pasitikėk Dievu. Mums reikia uždarbio
pragyvenimui. Turiu eit.”
Ir taip išėjo kartu su bendradarbiu – įvyko sprogimas...
Jo bendradarbis pakliuvo po nuolaužom,
o tėvas jį ištraukė, bet pats negalėjo išlįst,
ir kasyklos stogas krito ant jo, užmušė vietoj.

LIETuVoS žEMė

1861 m. manifestas
Pirm negu Amerikos vergai tapo laisvi,
Caras išlaisvino baudžiauninkus.
Žemės kainos ir mokesčiai laisvę užgniaužė.

1863 m. sukilimas
Valstiečiai ir baudžiauninkai išskleidė
Erelį, Riterį ir Angelą,
regėjo Dvigalvį Erelį draskant juos...

1877 m. rusų-turkų karas
Numalšinti jie priversti ginti tuos, prieš kuriuos sukilo.
Jie pasitiko jiems niekada nepažintus priešus.
Baimė ir badas jų laukė namie po paliaubų.

Daugelis, kurie svajojo ir mąstė, pasitraukė
mąstyti ir svajoti kitur...

AMERIKoS žEMė

Prisiekę atidirbti už dokumentus ir važiavimą,
mėnesienos naktį jie sekė Nemuną,
miegodami, kai saulė švietė ant slaptų stočių
pakeliui į Antverpeno Žvaigždę,
kuri kilo su Hamburgo ir Brėmeno inkarais.
Jie plaukė į Vakarus, į kasyklas po žeme,
kurios priglaudė sūnus prarastos kartos.

ANGLIS: žEMėS JuoDAS AuKSAS

Palietus ranka anglį, ji pradeda alsuoti:
dujos pakyla į viršų,
pripildo plaučius ir tuštumas,
užsidega, sprogsta
greičiau, negu žmogus gali bėgti.

Anglies klodai iš Juodojo krašto
maitino ugnis laidotuvėms, ginklų dievams,
po to mašinoms. Anglių Anglie, anglių žmonės
teigė, jog Wyoming slėnio antracitas
išrado angliakasių DRAUGĄ,
ištraukiantį vandenį iš apsemtų kasyklų,
kad galėtų nuleist angliakasius
giliau į žemę.

Suvežkit nuskurdintus, be vilties darbininkus,
sukelkit baimę.
Nustatykit vienus prieš kitus: imigrantus lenkus,
lietuvius, airius ir italus.

Rytų ir Vidurio europiečiai stojo kartu
Lattimer, kai buvo 1902 m. streikas,
dėl kiekvieno gerovės ir geresnės algos.

žEMIŠKoJI KoMuNIJA

Palei traukinio bėgius ties Lackawanna ir Susquehanna
jie apsistojo šalia kasyklų,
eidavo į darbą prieš aušrą,
šešėliuose skaldyklių, tvyrančių virš jų galvų.
Pompos traukia vandenį iš kasyklų,
bet upės vanduo vis apsemia ir apsemia jų medinius namus...

Jie ištveria: pastato savo bažnyčią, pirmą sykį
išspausdina knygas apie savo istoriją,
laikraščius, kuriuose rašo apie netektis
ir trūkumus.

Jie patys įkūrė teatrus, orkestrus, bankus, chorus,
taip atrado save ir vienas kitą.

Tais laikais kasyklos neturėjo prausyklų,
kad, prieš grįžtant namo, angliakasiai galėtų apsipraust.
Ir taip padėjo jį ant medinės lentos...
Mano motina buvo labai liūdna tą dieną.
Ji nuėjo pas kaimynę ir kalbėjo apie savo blogą nujautimą,
jog kažkas labai baisaus atsitiks.
Ir ji žiūrėjo pro langą...

Tais laikais jie parveždavo mirusius ar sužeistus angliaka-
sius į namus arkliais ir vežimu, kuris atrodydavo kaip juo-
das katafalkas. Ji pamatė, jog tai Stanley. Išbėgo į lauką. Ir
iš tiesų, katafalkas sustojo prie jų namų. Jie iškėlė tėvą,
įne šė į vidų ir paguldė ant grindų. Jis buvo visas kraujuo-
tas. Atrodė žiauriai. Ir taip jį paliko.
Aš buvau gal 4 metų. Mano tėvas turėjo įprotį: vaikas,
kuris jį pirmas sutikdavo, gaudavo jo sutaupytą saldumy-
ną. Tą dieną aš nesupratau tragedijos, tik žiūrėjau, kur bu -
vo tėvo pietūs. Aišku, niekas nebuvo suvalgyta, jam buvo
įdėtas obuolių pajus. Aš jį ir suvalgiau.
Žmonės susirinko. Mano motina verkė, o jie visi sakė: „Ta
ma žoji našlaitė, ta vargšelė.” Aš nesupratau, apie ką jie
kal  ba, aš nesu jokia vargšelė. 
Tais laikais šermenys tęsdavosi 3 dienas ir 2 naktis. Labai
senoviškas paprotys – su karstu ir specialiomis knygomis –
gies mynais, vadinamais kantičkomis, skirtomis šerme-
nims. Šeima turėjo parūpinti degtinės ir sumuštinių, jie gie-
dojo, o aš po stalu juos pamėgdžiojau. Žmonės, užuot juo-
kęsi, verkė... Laidotuvių dieną motina mane pakėlė ir liepė
pa bučiuoti tėvą. Jis buvo šaltas, ir aš nieko negalėjau su -
prast...

ĮŠVENTINIMAI

Kiekviena motina meldės, kad sūnūs
turėtų pašaukimą tapti kunigais,
su kunigą juosiančia stula rastų
kelią į dangų ir pagarbą – bet jie tuokėsi.
Anūkai pradeda priimti Sakramentus.
Viena duktė tampa vienuole.
Nors ji ir yra Kristaus sužadėtinė,
ji negauna įšventinimo.
Jos motina duoda jai senelės juostą,
išaustą su „deimanto” rože,
jungiančią ją su senoviniu sodu,
kur obuoliai negundo,
tik nurodo kelią į bendravimą.

Vertė Zita Sodeikienė

Carol Gargan – trečios kartos JAV lietuvė

Evaldo Liutkaus nuotr.



Nedidukė, sena, sakytum, neverta dėmesio, o
visgi nuostabi salė – dabar vienintelė meno
galerija, koncertų salė, naujausių filmų ir

šventinių pasilinksminimų vieta Manhattane, Su -
sivienijimo Lietuvių Amerikoje (SLA) pastate, 30
gatvė ir 8th Ave., vienas blokas nuo Penn Centro
sto ties. Visa tai – poros žmonių, norinčių dirbti ir
pa  dėti, indėlis. Turiu omeny Vidą Penikienę, Lai -
mą Šileikytę-Hood ir Juan Pablo Debesys. Du aukš-
tai skirti SLA ir Tautos Fondui, trečiajame ir ket-
vir tajame – New Yorko Generalinio konsulo šei-
mos butas. Viskas atrodo tiesiog neįtikėtina. Dar
rei kėtų priminti, kad yra rūsys, kuriame saugo-
mas vienas iš seniausių archyvų, deja, daug kas su -
trūniję ir reikia žmonių, kurie apsiimtų per porą
vasarų rimtai peržiūrėti viską ir išgelbėti tai, kas
dar išgelbėtina, ypač senas nuotraukas, korespon-
denciją ir galbūt – pirmuosius laikraščius. Kad šis
pastatas būtų išgelbėtas, ruošiamos varžytinės.

Turbūt pirmą kartą JAV turėsime lietuvių me -
no varžytines (aukcioną) internete,  ir jos bus skir-
tos atnaujinti New Yorko SLA pastatą. Visas var  žy-
tinių pelnas eis SLA tikslui – atnaujinti ir ge riau
įrengti patalpas.

Projekto vadovė Laima Dalangauskaitė-Mi -
hailovich ir vietiniai lietuviai menininkai, ypač
pa  minėtini Kęstučio Zapkaus mokiniai Ieva Mar -
tinaitytė-Mediodia, Julius Luda vi čius ir Aidas Ba -
reikis. K. Zapkaus dėka kai kurie stu-
dentai ga vo Full brigth stipendiją ir
mokėsi Hunter Col lege. Iš 12 Zapkaus
kurso studentų vilniečių (1992 m.
kur  so, pavadinto ,,Gerų blogybių”
kursu), vertėtų pa minėti Žilviną
Kempiną, šiais metais įvertintą aukš-
čiausiu Lietuvos kultūros apdovano-
jimu – Lietuvos nacionaline kultūros
ir meno premija.

Jau pavyko sukaupti 52 lietuvių
menininkų ir meno kolekcininkų kū -
ri nius, įskaitant tapybos, grafikos ir
skulptūros darbus. Nors šioje kolek-
cijoje nemažai išeivijos dailininkų
dar bų (A. Tamo šai tienės, Pr. Lapės,
V. Igno,  A. Mončio, E. Urbaitytės, Č.
Janušo, J.  Sodaičio, V. Krištolaitytės,
Ž. Mikšio ir K. Zapkaus), tačiau bene

dau giausia darbų pa teikė jauni, en -
tuziastingi dailininkai, per paskuti-
nes dekadas užpildę naujų meninin-
kų gretas New Yorke.  Ne vieną kūri-
nį pirmą sykį bus galima įsigyti per
varžytines. Šiuolaikinis Lietuvos
me  nas yra globalus ir jis mažai ką
bendro turi su bet ko kia tauta ar in -
dividu. Neįmanoma čia visų dar bų
aptarti, bet kiekvienas iš jų ku pi nas
atsitiktinumų ir kontrolės, o pasta-
ruo sius tik šiuolaikinis me nininkas
ir teapčiuopia. Žiūrovui daug kas
lie ka paslaptinga, neįspėta, bet klaus-
 ti tapytojo, ko dėl čia išlietos spal vos,
bergždžias reikalas.

Visi meno darbai paaukoti ko -
lek  cininkų (ypač daug kūrinių davė
Renata Alinskienė ir Rožė Šomkaitė)
ir pačių dailininkų: jau minėti trys
Zap kaus mokiniai, be jų – dar ir A.
Ku  likauskas, L. Sprangauskaitė, Jo -
nas Vaida, R. Pranckūnaitė, G. Kali -
nauskas ir fotografas R. Požers -
kis.  Taip pat ir jau anapilin iškelia-
vusio Vladislovo Žiliaus darbai –
šiuo metu Vilniuje, galerijoje „Kunst -
 kamera” eks ponuojama jo darbų
paroda „Švytėjimas”. At ski rai reikė-
tų paminėti 1969 metais Kazio Ši mo -
nio nutapytą aliejinį paveikslą be pa -
vadinimo.  

Pamatyti paveikslus ir susipa-
žinti su kai kuriais dailininkais bus
galima SLA namuose vasario 23 ir 24

dienomis. Varžytinės prasidės ko vo 1 d. ir baigsis
kovo 31 d., 1 val. p. p. Pačios varžytinės bus tylios,
vyks internete. Kūriniai nufotografuoti ir kartu su
menininkų biografijomis bus pa talpinti SLA inter-
neto svetainėje, kur kiekvienas, besidomintis me -
nu, galės juos peržiūrėti ir siūlyti kainas. Visų me -
no darbų pradinė kaina nustatyta autoriams ir sa -
vi ninkams susitarus.

Išeivijos kūrybos pas mus liko mažai, ir šios
var  žytinės bus reta proga įsigyti kai kuriuos se nus

dar bus, nutapytus jau anapilin iškeliavusių dai  li-
ninkų. Retas ir K. Šimonio paveikslas, vertas išma-
nančio dailę kolekcininko kolekcijos – žinoma, jei -
gu kam patinka tokia tapybos maniera. Vei kiau -
siai pirmą kartą draugiškų varžytinių metu bus
ga lima įsigyti Zapkaus tapybos. Jeigu kam bus įdo-

mūs naujieji dailininkai emigran-
tai iš Lie tuvos, pavyzdžiui, Ieva
Martinaitytė ir Irena Go bie nė,
apie jų kūrybą galima pasiskaityti
žur nale „Kultūros barai” (2012/11). 

Tokias varžytines iš tiesų ga -
lima vadinti šven te. Tai labai retas
fenomenas pas mus, todėl reikėtų
tikėtis visų meno mėgėjų para-
mos. Tegul Le montas, Los Angeles
ar Bostonas pasimoko iš New
Yorko, kaip galima išjudinti fon-
dus bendruomenės reikalams. To -
kios varžytinės galėtų prisidėti,
gelbstint „Draugą” iš sunkios fi -
nansinės pa dėties. Dėl to reikėtų
rim tai pagalvoti. �
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Stasys Goštautas

Užrašai iš New Yorko
Lietuvių meno varžytinės internete

Ieva Mediodia. Panorama Chiaroscuro, 2010, 16X30, mišri technika

Kęstutis Zapkus. Red Hand Bower, 2012, 14X18, aliejus, drobė

Kazys Šimonis. Be pavadinimo, 21,5 X27,5, 1969, aliejus

Aidas Bareikis. Be pavadinimo, 27X23, mišri technika

Julius Ludavičius. Be pavadinimo, 36X29, drobė, aliejus

Daugiau informacijos rasite 
tinklalapyje: http://artatsla.com
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Vasario 10 d. Ukmergės kultūros centre vyko XX liau-
diš  kos muzikos šventė „Grok, armonika”. Šventė labai
sma gi ir pašėliška, ne veltui su Užgavėnėmis kartu ei -
nan ti ir šauniausius muzikantus iš viso Ukmergės krašto
su vadinanti – siesikiečius, vepriškius, vidiškėnus, ukmer-
giškius, lyduokiečius, taujėniškius, o dargi ir svečių iš Vil -
ka viškio beigi Vilniaus pasikvietusi. Ir Dėdienytė su Ago -
ty te nedykaduoniavo ir vietoj kaip išdrožtos iš pliauskos
nesėdėjo – pokštavo, dainavo, žiemą iš kiemo varė ir šo -
kius smagiausius šoko.

Iki vasario 28 d. Kupiškio rajone, Laukminiškių kaimo
mu  ziejuje, vyks senovinių batų paroda „Taip avėjo mūsų
proseneliai, tėvai ir vaikai”. Ne tik smagu, o ir kažkaip
jaudina aptikti tokioj parodoj naginę, klumpę ar vyžą, ar
va dinamuosius „burlečiukus” – pusbatėlius, skirtus tik
šven tadieniui, kuriuos mūsų močiutės nešdavosi bažny-
čion ir tik priėjusios miestelį apsiaudavo. O kur dar velti-
niai, „vailokais” vadinami, o garsieji sovietmečio kerziniai
batai!.. Tam pačiam Kupiškio rajone, Adomo Petrausko
mu ziejuje, veiks senovinių moterų skarelių parodėlė
„Ska relės iš močiutės skrynios”. O kad ši parodėlė skirta
vasario 16-ajai – prasmingas ir gražus akcentas, nes juk
ir daiktai savaip liudija istoriją.

KRAŠTO ŽINIOS

Pernai Zarasų viešojoje bibliotekoje vyko ,,Prozos ruduo
2012”, skirtas Maironio 150-osioms gimimo metinėms
paminėti. Renginyje dalyvavo rašytoja Aldona Rusec kai -
tė, kuri pristatė savo knygą ,,Šešėlis JMM: Maironio gy -
ve  nimo meniniai biografiniai etiudai”. Beje, už šią knygą
jau šiemet Aldona Ruseckaitė buvo apdovanota ir litera-
tū rine Bernardo Brazdžionio premija, kurią teikia Kauno
sa vivaldybė.

Gintaras Kaltenis. Žygis žemaitukais iki Juo do -
sios jūros: 2000 kilometrų istorijos. 2-oji papildo-
 ma laida, 74 p. 2000 kilometrų istorijos. 65 min.
kom paktinė plokštelė. Versmė, Vilnius, 2010

Kilo pagunda šios knygos apžvalgą įvar-
dinti ,,Knyga be turinio”, nes leidinyje
neradau įprastinio Turinio, tačiau iš

to galėtų susidaryti klaidingas įspūdis, kad
knyga nėra turininga. Pati knyga sudaryta iš
aš tuonių skyrelių su 121 spalvota nuotrauka.
Knyga jos metrikoje aptariama taip: ,,Ar, pa -
sak legendos, Vytautas Didysis, su pulku iš jo-
jęs iš gimtųjų Trakų, pasiekė Juodąją jūrą ir
ar galėjo ištroškę žirgai gerti sūrų vandenį?
Tuo panoro įsitikinti projekto ‘2000 kilometrų
istorijos’ dalyviai – dešimt Lietuvos raitelių,
žirgų mylėtojų, 2010 metų rudenį pakartoju-
sių legendinį žygį žemaitukais buvusia Lie -
tuvos Didžiosios Kunigaikštystės teritorija –
per Baltarusiją ir Ukrainą.” Toliau rašoma,
kad autorius yra vienas iš žygio dalyvių, kny-
go je emocingai ir vaizdžiai aprašantis maty-
tus vaizdus, aplankytas LDK pilis ir kitus is -
to rinius objektus, susitikimus su vietos gy -
ven tojais. 

Man kaip tik teko būti Lietuvoje, kai 2010
m. vasarą spauda išplatino žinią apie ketini-
mą tokio žygio imtis. Po to, jau grįžus į Ame -
ri ką, teko skaityti, kad žygis pavyko ir žemai-
tukai tikrai gėrė Juodosios jūros vandenį.
Per nai lapkričio mėnesį lankantis ,,Versmės”
kny gų leidykloje Vilniuje, jos direktorius Pet -
ras Jonušas man padovanojo čia aprašomą
kny gą. Tik atidžiai ją perskaitęs ir pamatęs
su knyga išleistą kompaktinę filmo plokštelę,
pa jutau, kokia didelė šio žygio prasmė ir ver -
tė. 

Šio žygio mintis gimė Giedriui Kli ma vi -
čiui ir Vaidotui Ruibiui, sumaniusiems Žal gi -
rio mūšio 600 metų sukakties proga nujoti iki
Juo dosios jūros. Apie tai viename jojimo
spor to veteranų klubo sąskrydyje knygos au -
toriui Gintarui Kalteniui pranešė jaunystės
draugas Vaidas Ruibys. Po gero mėnesio žygis
prasidėjo – pajudėta iš Senųjų Trakų, kur gi -
mė vienas iškiliausių Lietuvos valdovų Vy -
tau tas Didysis. Žygio tikslas buvo pagirdyti
žir gus, patikrinti lietuviškų žemaitukų iš -
tvermę ir populiarinti šią veislę bei Lietuvai
priminti, kad Lietuvos Didžiosios Kunigaikš -
tystės paveldėtojai ,,ne iš kelmo spirti” (8 psl.).
Buvo sudaryta dešimties raitelių ir dvigubai
gausesnė padėjėjų komanda, kuri 2010 m. rug-
sėjo 8-osios rytą pajudėjo į pietus. Su raite-
liais jojo ir dvi moterys, žygyje pasirodžiusios
gal net šauniau nei vyrai. 

Keturiasdešimties dienų kelionėje raite-
liai išgyveno oro permainas. Daugiausia juos
var gino lietūs ir kartais – klampūs šunkeliai.

Tačiau tiek Baltarusijoje, tiek Ukrainoje jie
vie tinių gyventojų buvo šiltai ir nuoširdžiai
sutikti. Tai neatsitiko spontaniškai, bet su
vie  tinės valdžios pritarimu ir paslaugomis.
Pakeliui raiteliai stengėsi aplankyti kuo dau-
giau istorinių vietovių, ypač senoviškų pilių
ar bent jų griuvėsių. Prie Alšėnų pilies žygio
dalyvių komandą netikėtai aplankė pasišiau-
šęs valkataujantis šuo. Knygos autoriaus tei-
gi mu, keletas lietuviškų lašinių gabaliukų ir
tinkama kompanija lėmė, kad šuo ryžtųsi pa -
likti gimtąsias vietas ir tapti jų komandos na -
riu. Raiteliai pavadino šunį Alšiu. Knygoje
jam skiriama daug dėmesio. ,,Stebino ir šuns
mo  kėjimas prisitaikyti, begalinis sumanu-
mas. Žygiuojančius per kaimus ir miestelius
mus apsupdavo ir palydėdavo daugybė šunų,
įvairaus dydžio, veislių ir poveislių. Pro juos
visus Alšiui tekdavo rasti kelią – mažesnius,
jei painiodavosi po kojom, aplodavo, nuo di -
des nių slėpdavosi už žirgų” (38 psl.). Be abejo-
nės, Alšį įsimylėjo ne tik knygos autorius, bet
ir visa Lietuva, žygį stebinti žiniasklaidos pa -
galba.

Nei knygoje, nei filme neminima, kaip ši
rai telių komanda grįžo atgal į Lietuvą. Žino -
me, kad nujoti iki Juodosios jūros truko 40
die nų, vidutiniškai po 50 km kas dieną. Žino -
me, kad jiems grįžus, vieni pirmųjų juos pa -
sveikino ir ant Gedimino kalno apdovanojo
Že maitukų arklių augintojų asociacija. Rai te -
liai gavo po aukso medalį ir austines tautines
vardines juostas, o žirgai – rozetes ir juostas.
,,Taip įrodėme tai, ką turėjome įrodyti. Grį -
žus neapleido jausmas, kad atlikome išties is -
torinę misiją! Sunku buvo grįžti į kasdienybę.
Namie per karšta, lovoj per minkšta… mies te
per daug žmonių…” (61 psl.). Knygos pabaigo-
je Giedrius Klimkevičius, projekto ,,2000 kilo-
metrų istorijos”  sumanytojas  ir idėjos auto-
rius, knygos autoriui paskambinęs ir pasa-
kęs, kad vėl ruoštųsi. Į klausimus ,,Kur, kaip,
kada?” jis teatsakęs: ,,Viską sužinosi!” Mums
visiems, tebesidžiaugiantiems žygio iki Juo -
do sios jūros sėkme, teks kantriai palaukti,
kol mes, sėslieji, ką nors daugiau apie naujus
žy geivių ketinimus sužinosime. �

2000 kilometrų istorijos
Romualdas Kriaučiūnas

2012 m. Egidija Narmontienė parašė knygą ,,Alšis. Mano istorija”. Ar tik ne jos ,,ap -

laistyti” Alšis suka į Pakruojo dvaro traktierių



kurso „Su muzika per Europą Lietuva – Italija
2012” dalyviai – pianistai, besiruošiantieji ateityje
dalyvauti kitame konkurse. Jaunieji pianistai
vaizdingai perteikė kūrinių charakterį, atskleidė
jų nuotaiką, stilių. 

Ketvirtasis festivalio koncertas įvyko spalio
10 dieną Stasio Vainiūno namuose. Dalyvavo pia-
nistai, kameriniai ansambliai, dainininkai – pir -
mų premijų ir Grand Prix laureatai. Stasio Vai -
niū no namų direktorius Vaclovas Juodpusis pa -
svei kino jaunuosius muzikantus, palinkėjo sėk-
mės. Labai džiaugėsi festivalio-konkurso idėja,
ku ri sujungė visą Lietuvos muzikinę sistemą.

Koncerto dalyviai savo programą atliko labai
at sakingai, tuo žavėdami gausiai susirinkusius
klausytojus.

Vilniaus rotušės didžiojoje
salėje spalio 16 dieną klasikinės
muzikos mylėtojai sulaukė jau-
nųjų talentų: pianistų, kameri-
nių ansamblių ir dainininkų
koncerto. Organizatorė N. Kara -
škaitė pristatė: penktajame festi-
valio koncerte dalyvauja II Tarp -
tautinio jaunimo muzikos festi-
valio-konkurso pirmų premijų ir
Grand Prix laureatai, laimėję
specialųjį  apdovanojimą – ga li-
mybę koncertuoti Italijoje. Pa -
brėžė, jog Lietuvoje yra tikrai ga -
bių vaikų, talentingų mokytojų,
rūpestingų tėvų, kurie rūpinasi
savo vaikų ateitimi. Atra dus ta -
lentingą vaiką, į jį reikia įdėti
daug darbo, nes kitaip jo ta lentas
neaugs. Reikia vertinti ir di -
džiuo tis šiais mokytojais, ku rie
pa rengė ir išugdė laureatus, sten-
giasi tobulėti, dalyvauja tarptau-

 tiniuose meistriškumo kursuose, keldami savo
pro fesinę kvalifikaciją. 

N. Karaškaitė įteikė padėką Almos Adamkie -
nės paramos fondui, kurio premija įteikta Kauno
Juozo Naujalio muzikos gimnazijos auklėtiniui
Grand Prix premijos laureatui pianistui Mangir -
dui Janušaičiui (mokytoja ekspertė Rymantė
Šerkš nytė). Padėka įteikta Sauliaus Karoso fon-
 dui, kurio premija įteikta LMTA studentei daini-
ninkei Ilonai Pliavgo (doc. Jolantos Čiurilaitės
kla  sė). 

N. Karaškaitė pasidžiaugė pirmos premijos
laureate, Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyk-
los pianiste Meda Valackaite, kuri po festivalio-
konkurso įstojo į Nacionalinę M. K. Čiurlionio
me nų mokyklą. Įteikė padėką jos mokytojai Auš -
rai Guobienei, paruošusiai ir išugdžiusiai kon-
kursui laureatę. Klaipėdos S. Šimkaus konserva-
torijos mokytojai Rūtai Kociūtei-Agofonovienei ir
koncertmeisterei Virginijai Ruzgienei įteiktos
padėkos už dainininkės Gabrielės Kupšytės pa -
ruo šimą. Praėjusių metų I Tarptautiniame jauni-
mo muzikos festivalyje-konkurse ji laimėjo II pre-
miją C kategorijoje, o šiais metais II Tarptautinia -
me jaunimo muzikos festivalyje-konkurse D kate-
gorijoje laimėjo I vietą. Po konkurso ši dainininkė
įstojo į LMTA solinio dainavimo klasę. 

Koncertas Vilniaus rotušėje išskirtinis tuo,
kad visi dalyviai puikiai ir profesionaliai atliko
sa  vo kūrinius, jausdami didžiulę atsakomybę
prieš Lietuvos visuomenę. Koncerte skambėjo F.
Chopino, K. Debussy, A. Piazzolla, K. Nielseno, G.
Puccini, F. Liszto, F. Poulenco, V. Ferroni ir kitų
kompozitorių kūriniai. Koncertą vedė Vilniaus
Ka roliniškių muzikos mokyklos fortepijono sky-
riaus mokinė Greta Kvederaitė. 

Pasibaigus koncertui, LMTA profesorius
Petras Kunca džiaugėsi, kad muzika kalbėjo pati
už save. Neseniai pabuvojęs Latvijoje, išgirdo pa -
giriamąjį žodį Lietuvai už muzikos konkursų gau-
sumą. Šis festivalis-konkursas išsiskiria tokiu ne -
tikėtu savo nišos atradimu, repertuaru. Jauni mas
yra pasiruošęs eiti į didesnę sceną Lietuvoje ir
užsienyje. Dėkodamas šių festivalių-konkursų
organizatorėms Nijolei Karaškaitei ir Nijolei Do -
ro tėjai Beniušytei už puikų sumanymą, kuris mū -
sų talentingam jaunimui daugelyje konkursų pa -
deda surasti savo ateities atramos tašką, pabrėžė,
jog tai yra mūsų gyvenimo prasmės dalis. Pro -
fesorius dėkingas II Tarptautinio jaunimo muzi-
kos festivalio-konkurso vertinimo komisijos na-

namai – tai ta vieta, kur dažnai, prieš važiuojant į
tarptautinius konkursus užsienyje, čia vyksta kon-
certai.

Pasveikinęs jaunuosius atlikėjus, kurie galbūt
lankosi čia pirmą kartą, direktorius sakė, kad jie
pirmieji išbandys fortepijoną ,,Bechstein”, kuris
bu vo pagamintas 1897 m., dar tebegyvenant M. K.
Čiur lioniui. Šiais metais šiam instrumentui įdėtas
naujas mechanizmas, atvežtas iš Vokietijos. Jis dar
neskamba kaip reikėtų. Tai pirmasis Lietuvoje
šios firmos fortepijonas, kuriam „persodinta šir-

dis”. O kad ji pradėtų plakti, kiekvienam muzi-
kantui reikia įdėti ir savo širdies dalelę – kuo ge -
riau pagroti. 

Nijolė Karaškaitė ir organizatoriai dėkingi
direktoriui Stasiui Urbonui už dėmesingumą jau-
niems žmonėms, nes jie turi puikią galimybę šiuo-
se namuose groti ir tobulintis. Supažindino su IV
Tarptautinio jaunimo muzikos festivalio „Su mu -
zika per Europą Lietuva – Italija 2012” garbės ko -
mi tetu. Jo atstovai: LR ambasadorius Italijoje J. E.
Petras Zapolskas, Popiežiškosios Lietuvių Šv. Ka -
zimiero kolegijos Romoje rektorius mons. Petras
Šiurys, LR Kultūros atašė Italijoje Irma Šimans -
kytė, L’Aquilos Alfredo Casella konservatorijos
direktorius Maestro Bruno Carioti, Portugalų Šv.
An tonio instituto rektorius mons. Agostinho Da
Costa Borges, Vilniaus rotušės valdytojas Jonas
Jonynas, M. K. Čiurlionio namų Memorialinio mu -
ziejaus direktorius Stasys Urbonas, Stasio Vai niū -
no namų direktorius Vaclovas Juodpusis, Taiko -
mo sios dailės muziejaus vedėja Birutė Vosylytė,
Lietuvos dailės muziejaus sekretorius strategi-
niam planavimui, muziejaus plėtrai ir vadybai Vy -
tautas Balčiūnas. 

Antrasis festivalio koncertas vyko Vilniaus
paveikslų galerijos (Chodkevičių rūmų) salėje rug-
sėjo 28 dieną. Dalyvavo pianistai, fortepijoniniai ir
kameriniai ansambliai, dainininkai – II, III premi-
jų laureatai, diplomantai (IV premija) iš muzikos,
menų mokyklų, Vilniaus J. Tallat-Kelpšos konser-
vatorijos, Kauno Vytauto Didžiojo muzikos akade-
mi jos, LMTA. 

Pasibaigus koncertui, Nijolė Karaškaitė pasi-
džiaugė puikiu jaunųjų muzikantų kūrinių atliki-
mu, padėkojo jiems už tai. Ji svarstė, kam suteikti
pir menybę už jų paruošimą: ar mokytojams, ar
tėveliams, ar seneliams. Visi jie yra svarbūs vaiko
gyvenime, nes prisideda prie jo tobulėjimo. Patys
mažiausieji atlikėjai jau dabar turi gerus pagrin-
dus, nes jie jau dabar groja sunkiausius F. Cho pi -
no, E. Griego, M. Clementi ir kitų kompozitorių
kū rinius. Pabrėžta, jog Lietuvoje yra labai stipri
muzikinė sistema ir muzikinė mokykla. Mokytoja
teigė, kad šiandienos koncertas – tai dar vienas iš -
laikytas egzaminas, patvirtinantis gautą laureato
diplomą. Jos nuomone, festivalio dalyviai yra labai
pagerbti, nes jiems atvertos gražiausios Vilniaus
koncertų salės, o tai reiškia, kad jie labai aukštai
įvertinti. 

Trečiasis koncertas vėl vyko M. K. Čiurlionio
namų Memorialiniame muziejuje. Jame dalyvavo
II Tarptautinio jaunimo muzikos festivalio-kon-
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2012m. gegužės 30 – birželio 4 d. Vilniuje,
Lie tuvos muzikos ir teatro akademijoje

(LMTA) ir Vilniaus J. Tallat-Kelpšos konservatori-
joje vyko II Tarptautinis jaunimo muzikos festiva-
lis-konkursas „Su muzika per Europą Lietuva –
Ita lija 2012”, meistriškumo kursai pianistams,
fleitininkams, muzikos terapijos paskaita bei įžy-
miųjų Italijos muzikos atlikėjų prof. Andrea Coen
(klavesinas) ir prof. Luigi Tu fa -
no (traversas – barokinė fleita)
kon certas. Konkursas sujungė
mu zikinio švietimo sistemos
grandis, pradedant nuo muzikos
mokyklų, gimnazijų, menų mo -
kyk lų, konservatorijų ir bai-
giant Lietuvos muzikos ir teatro
akademija. Jo tikslas – suakty-
vinti ir tęsti kultūrinį – švietėjiš-
ką bendradarbiavimą tarp šių
Lietuvos ir Italijos mokslo įstai-
gų. Be Lietuvos ir Italijos, daly-
vavo ir Rusijos jaunieji atlikėjai.
Renginio organizatoriai: VšĮ
Mu sica Vitale, Vilniaus J. Tallat-
Kelpšos konservatorija, mokyto-
ja ekspertė Nijolė Karaškaitė ir
pianistė klavesinistė Nijolė Do -
rotėja Beniušytė. Šio festivalio –
konkurso tęsinys – IV Tarptau ti -
nis jaunimo muzikos festivalis
„Su muzika per Europą Lietuva-
Italija 2012” įvyko rugsėjo 26 – lapkričio 6 d. Jame
dalyvavo II Tarp tautinio jaunimo muzikos festiva-
lio-konkurso nugalėtojai – I, II, III premijų laurea-
tai, diploman tai (IV premija), Grand Prix laimėto-
jai ir dalis at likėjų. 

IV Tarptautinio jaunimo muzikos festivalio
programą sudarė aštuoni koncertai – šeši Vilniuje
ir du Italijoje. Festivalio globėjas – Popiežiškoji
Lietuvių Šv. Kazimiero kolegija Romoje; organiza-
toriai – Lietuvos Respublikos ambasada Italijos
Res publikoje, Všį Musica Vitale; pagrindinis rė -
mė jas – Lietuvos Respublikos užsienio reikalų mi -
nisterija; partneriai: L’Aquilos Alfredo Casella
kon servatorija, Portugalų Šv. Antonio institutas
Ro moje, Vilniaus rotušė, M. K. Čiurlionio namų
Me morialinis muziejus, Stasio Vainiūno namai,
Taikomosios dailės muziejus, Lietuvos dailės mu -
ziejus; rėmėjai – Sauliaus Karoso labdaros ir para-
mos fondas, Almos Adamkienės labdaros ir para-
mos fondas. 

Pirmasis festivalio koncertas įvyko rugsėjo 26
dieną M. K. Čiurlionio namų Memorialiniame mu  -
ziejuje. Dalyvavo pianistai, fortepijoniniai ir ka -
me  riniai ansambliai, dainininkai. 

Renginio organizatorė mokytoja ekspertė
Nijolė Karaškaitė pasveikino jaunuosius muzi-
kantus su IV Tarptautiniu jaunimo muzikos festi-
valiu „Su muzika per Europą Lietuva – Italija
2012” ir palinkėjo didelės sėkmės.

M.K.Čiurlionio namų Memorialinio muzie-
jaus direktorius Stasys Urbonas padėkojo II Tarp -
tautinio jaunimo muzikos festivalio-konkurso „Su
muzika per Europą Lietuva – Italija 2012” organi-
za torei Nijolei Karaškaitei, be kurios, pasak jo, jis
neįsivaizduojantis, ar įvyktų tokie renginiai.  Pa -
brėžė užsimezgančius gražius M. K. Čiurlionio na -
mų ryšius su jaunaisiais muzikantais ir Italija,
ypač praėjusiais jubiliejiniais M. K. Čiurlionio
me  tais. Nuostabiausia paroda, skirta M. K. Čiur -
lionio šimtmečiui paminėti, įvyko Milane, kur ita-
lai įgyvendino stebuklą – parengė parodą žymiau-
siame Milano muziejuje Palazzo Reale – šalia dai-
lininko Salvadoro Dali puikavosi ir M. K. Čiur lio -
nio paveikslai. Direktorius pabrėžė, kad šių sąsa-
jų reikėjo laukti šimtą metų. O dabar ir jaunieji
muzikantai atranda Italiją ir ten važiuoja. Jau ne
pirmus metus M. K. Čiurlionio namai pasikviečia
vieną geriausių ir gabiausių Milano kompozitorių
– pianistą Orazio Sciortino, kuris dalyvauja tarp-
tautiniame menų festivalyje Druskininkuose
„Druskininkų vasara su M. K. Čiurlioniu”.

Direktorius paminėjo, kad M. K. Čiurlionio

Nusibrėžtas muzikos kelias į ateitį
Lidija Veličkaitė

Nukelta į 8 psl.

Alytaus muzikos mokyklos laureatai su mokytojais Vilniaus paveikslų galerijoje (Chodkevičių rū -
muose)



Šiais metais skridau į Lietuvą sunkia širdimi,
nes žinojau, kad teks susidurti su įvairiais
nemalonumais dėl buvusių buto nuomininkų

nesumokėtų mokesčių. Atskridus teko dar dau-
giau rūpintis, kai išvydau padarytą žalą. Šie reika-
lai ne tik atėmė daug nenumatyto laiko, bandant
atsekti ir atgauti skolas, bet prislėgė sielą, kad
žmo   nės, rekomendavę nuomininkus, pasirodė vi -
sai neatsakingi.

Šioje sumaištyje atsikračiau daugelio daiktų,
tikėdamasi parduoti net butą, nors tikrai pamilau
Vilnių ir turiu čia mielų draugų. Deja, tokioje pa -
dė  tyje kartais pasielgiame neapgalvotai. Nors,
antra vertus, nieko nėra amžino. Atsikračius daik-
tų, švaresnė tampa ne tik aplinka, bet ir galva.

Poezijos pavasario (PP) šventė jau buvo prasi-
dėjusi. Dienos šiltos ir saulėtos. Žydėjo alyvos, jaz-
minai ir liepos, bet reikėjo (laimei, su jaunų kolegių
pagalba) valyti ir tvarkyti butelį. Taigi teko pra leis-
ti kai kuriuos PP  renginius  Vilniuje. Dau gelis ki-
tų Poezijos pa va sario
šven tės skaitymų vyks-
ta įvairiose Lie tuvos
vietovėse: poetų grupės
paskirstytos važiuoti į
didesnius ar mažesnius
miestelius, dalyvauti
po     ezijos skaitymuose.
Daugelį metų puikiai
or ganizuojanti Poezijos
pavasario renginius Ra   -
šytojų sąjungos klu bo
direktorė Janina Rut -
kauskienė pasiūlė va -
žiuoti keletui dienų į
Aukštaitiją – į Rokiškį
ir Šakius. Teko kiek
pra  siblaškyti tarp poe-
zijos skaitymų, bendra-
vi mo su poetais ir šei-
mininkais; vėl patirti
įprastą lietuvišką vai-
šingumą, aprūpinimą
nak  vynėmis, klausyto-
jų pagarbą ir dėkingu-
mą, išreikštą gėlių
puokš  tėmis ar paski-
rais, dažniausiai rožių
žiedais. Su lietuvių poe-
tais drauge važiavo vie-
nas iš PP svečių – žino-
mas vengrų poetas Kan tor iš Budapešto. Po visų
skaitymų bažnyčioje, dvare, miesto salėje ir biblio-
tekoje grįžome į Vilnių išvargę, bet pakilios nuotai-
kos. Sužinojome, kad šių metų PP laureatas Eu -
genijus Ališanka (jis redaguoja anglų kalba leidžia-
mą žurnalą „Vilnius review”) Kaune buvo apvaini-
kuotas tradiciniu ąžuolo lapų vainiku.

Baigiamasis PP vakaras – poezijos skaitymas
tradiciškai vyko senojo Vilniaus universiteto kie -
me. Pabaigoje surengtos gana prabangios vaišės
puošnioje Rašytojų sąjungos Baltojoje salėje – mat
buvo sulaukta finansinės paramos iš ES. Malonu
buvo vėl susitikti su senais draugais, kolegomis iš
atskirų Lietuvos kampelių ir susipažinti su poe-
tais, atvykusiais iš įvairių valstybių. Deja, manęs
laukė įvairūs buto remonto darbai ir kiti rūpesčiai
– taigi nuotaika nebuvo labai pakili.

Remontus baigiant, tarsi iš dangaus nukrito
netikėti dviejų Aldonų kvietimai. Prisiminiau
savo jaunystės draugės Aldonos Geelonge man su -
teiktą staigmeną per vieną gimtadienį, taigi buvau
įtikėjusi, kad Aldonos – puikios moterys. Aldoną
Kuprelytė (Žemaitijos nacionalinio parko kultūros
paveldo skyriaus vedėja) pakvietė atvažiuoti į Pla -
telius skaityti savo kūrybos. Mano džiaugsmui,
vis kas darniai susiklostė: į Platelius pasisiūlė nu -
vežti Aldona Damušytė, geologė, dirbanti tuo me  tu
Plungėje ir jos apylinkėse. O Aldona Kupre ly tė, ne -
paisant didelio užimtumo, pavežiojo mane su sa vo
ma šina po Platelių apylinkes, aprodė ir iš samiai
papasakojo apie įdomesnes vietas ir kultūrines

tra dicijas, įtraukdama ir
apsilankymą etnografi-
nia me Platelių muziejuje
su įspūdinga užgavėnių
kaukių kolekcija. Nuvežė
į Že maičių Kalvariją. Ten
kasmet susirenka į atlai-
dus daugybė žmonių iš
vi sos Lietuvos ir iš užsie-
nio. Per daugybę metų
nu  eiti kryžiaus piligrimų
keliai paliko neišdildomą
įspūdį. 

Plateliuose mane ap -
gyvendino puikiame ku -
rorto viešbutyje. Pro kam   -
bario langą gėrėjausi
darbš  čių ir draugiškų
šei   mininkų sodu – ten augo ne tik įvairiausios gė -
lės, bet ir uogos, kurių negalėjau atsivalgyti. Gai lė -
jausi, kad orai atvėso ir negalėjau, kaip buvau nu -
ma čiusi, paplaukioti Platelių ežere. Tą savaitę ga -
lėjau įtraukti poezijos skaitymus Skuode bei Mo -

sėdyje (arčiausi mieste-
liai prie mano gimtojo
Krakių kaimo). Į Skuo -
do muziejų buvau paža-
dėjusi nuvežti ma mytės
rankdarbius bei senas
šeimos nuotraukas. Va -
žiuodama su Al do na pro
Žemaitijos apy  linkes,
pri siminiau tėvelio die-
noraštį, ku riame jis taip
vaizdžiai ir skaudžiai
ap rašė savo širdgėlą, kai
turėjo pa likti gimtuo-
sius namus ir numylė-
tus Žemaitijos laukus.
Mano poezijos popietė
Mo sėdyje buvo energin-
gos organizatorės Bro -
nės Laurec kie nės (Mo -
sė džio seniūnijos bend -
ruomenės pirmininkės)
numatyta gar  siojo dak-
ta ro Into Akmenų mu -
zie jaus so delyje, bet orui
pablogėjus, prisiėjo skai -
tyti se niūnijos salėje.
Po skaitymo linksmai
bendravome, gurkšno-
dami ma no at vežtą aust -
ra lišką vy ną. Likusį va -

karą ma loniai viešėjome mano pusseserės Birutės
ir jos vyro Vacio namuose. Grįžome į Platelius
anksti ryte. Žurnalistė Laima Sendrauskienė (kuri
neseniai išleido knygą apie senąjį Mosėdį) gražiai
aprašė poezijos popietę laikraštyje „Mūsų žodis”
(lie pos 24–30). 

Prieš grįžtant iš Skuodo į Platelius norėjau
dar aplankyti Arlauskus, gyvenančius kiek nuoša-
liau. P. Olią (Narvilaitę), buvusią mano tėvelių kai-
my nę, buvo ištikęs insultas. Bendraujant buvo jun-
tamos tam tikros pasekmės. Mums atvykus lankė-
si jų sūnus Jonas, kuris su šeima gyvena netoli tė -
vų. Nepaisant gerb. Arlauskų brandaus am žiaus,
jie mus žavėjo savo entuziazmu, žiniomis ir įpras-
tu vaišingumu. Su malonumu buvau linkusi dau-
giau klausytis jų visų ir gėrėtis žemaičių šnekta
bei Aldonos žinių bagažu.

Vėliau Angelė Skarienė, Liudviko Rėzos Kul -
tūros centro programų organizatorė, pakvietė lie-
pos 29 d. skaityti Juodkrantėje. Praleidau keletą
die nų pas pusseserę Danutę Klaipėdoje – norėjau
atsigaivinti Baltijos jūroje, pasimėgauti saulės
spinduliais prieš grįžtant į šaltoką tuo metu Ade -
laidę ir ta pačia proga susitikti su pusbrolio ir ki -
tos giminaitės šeima. Praleidę visą rytą Smil ty nė -
je, grįžome pėsčiomis pro šlamantį pušyną prie au -
tobusų stotelės. Ten susitikome su Angele. Veš lių
medžių apsuptu keliu kartu nuvažiavome į Juod -
krantę. Praleidau puikią dieną šiame puošniame
ku rortiniame miestelyje. Beje, su Angele buvome
su sipažinusios, kai ji dirbo Plungės bibliotekoje,

kur 2008 m. teko skaityti poeziją. Pavalgėme resto-
rane, žvelgdamos į marias ir medžiais išklotą kran-
tą. Angelė apvedžiojo po kurortinio miestelio gat-
ve les, kuriose išvydau senus architektūriškai uni-
kalius pastatus bei gyvenvietes. Jos pateiktas ži -
nias vėliau papildė istorikė, miestelio šviesuolė Al -
do na Balsevičienė, kuri atėjo į mano kūrybos po -
pietę. Toje pat salėje vyko žinomo fotografo An tano
Sut kaus paroda (Jeano Paulo Satre ir Simo nos
Beauvoir apsilankymas Lietuvoje; fotografuota Ni -
dos smėlio kopose). Man beskaitant eilėraščius,
mus visus išgąsdino staiga užėjusi baisi au dra: lū žo
medžiai vidury gatvės, kai kur net namų stogai. Vi -
sa tai pridarė daug nuostolių. Net prie L. Rėzos kul-
tūros centro įėjimo medis griuvo ant var tų ir juos
sulaužė. Šis netikėtas įvykis suteikė keisto drama-
tiš kumo poezijos popietei. Važiuojant atgal į Klai -
pėdą, išvydome dar daugiau audros pridarytų eibių.
Bet vėl pragiedrėjo nuotaika, kai ne tikėtai su tiko-
me prie Smiltynės kelto pusseserės Danutės sūnų
Romą. Jis visada pasižymi optimizmu ir nuoširdu-
mu. Atplaukę į Klaipėdą, nuėjome į res toraną išger-
ti vyno. Angelė paskambino savo sūnui, kuris prisi-
dė jo atšvenčiant mūsų spontanišką susitikimą.

Grįžus į Vilnių, teko atstovauti Australijai Pa -
saulio Lietuvių Bendruomenės Seime. Mūsų kraš-
to valdybos pirmininkas Saulius Varnas buvo už -
prašęs papildyti atkritusių atstovų skaičių. Nors
prieš išvykimą buvau labai užimta įvairias reika-
lais, sutikau, suprasdama padėtį. Ne tik buvo ma -
lonu vėl susitikti su atskirų valstybių atstovais,
ku riuos pažinojau iš ankstyvesnių atstovavimų,
bet buvo įdomu susipažinti su naujais atstovais ir
dalyvauti PLS diskusijų programose, kurias Sau -
lius aprašė spaudoje. Patriotiškai nusiteikę da ly-
viai aukojo savo laiką ir lėšas, norėdami prisidėti
prie tautos sprendimų gairių. Pagalvodavau, ka žin
ko kį įnašą mūsų pasiūlymai turės Lietuvos val-
džios sprendimams. Man daug džiaugsmo suteikė
įs pūdingas Maironio minėjimas. Garsi poezijos
skai  tovė Gra žina Urbonaitė ypatingai jautriai pa -
deklamavo „Jū ratę ir Kastytį”, o vakare Vals ty bi -
nis Vilniaus kvartetas ir jaunasis solistas Liudas
Mi   kalauskas pakiliai atliko žinomų kompozitorių
kūrinius, su kurtus pagal Maironio eiles.

Prieš išskrendant dar spėjau paviešėti savo
drau gės, puikios dailininkės Daliutės Ivanaus kai -
tės šeimoje. Jos jaukūs ir įdomūs namai, sodas, pil-
nas nuostabių augalų. Tame sode po jos vyro įreng-
ta rotonda skaniai pavalgėme. Ypač gardžiavausi
jos pačios su raugu iškepta duona, kurios, mano
nuos tabai, didžiausią kepalą Daliutė atvežė kitą
dieną, prieš išskrendant per Singapūrą į Adelaidę.
Singapūre, kaip įprasta, apsistojau dukrelės šei-
mo je, erdviame bute su baseinu, kuriame kiekvie-
ną rytą plaukiodavau priešais kvepiančių frangi
pani medžio žiedais ir palmėmis išklotą sieną. Daž -
nai plaukiodavau drauge su anūke Mia Allegra,
ku ri uoliai rodė savo plaukimo lygį, lydima mano
plojimų. Daliutės keptą naminę duo  ną bematant
su valgėme per keletą dienų. Lie tuviška duona ska-
niausia iš visų duonų. Beveik vi si iš Lietuvos išva-
žiuodami vežasi su savimi naminės duonos – tarsi
ko kią šventą relikviją. Apgailes tavau, kad drau-
džia ma jos vežtis į namus Ade laidėje. Ir vėl prisi-
mi niau mamytės Australijoje daug metų keptą su
raugu ruginę duoną. �
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POEZIJOS SKAITYMAI ŽEMAITIJOJE IR
KITUR 2012  Iš užrašų
Lidija Šimkutė

Poezijos skaitymų Platelių dvare akimirka. 

Aldonos Kuprelytės nuotr.

Lidija Šimkutė su mosėdiškiais



D R A U G O  Š E Š T A D I E N I N I S  P R I E D A S 2013 VASARIO 16 D.8

Kultūros kronika

2013 02 01 – 2013 02 23 Vilniuje, VDA ekspozicijų sa -
lėje „Titanikas” vyksta Romualdo Inčirausko
paroda „Durbė, žalgiris ir dar kai kas.” Žinomas
kūrėjas, užuot ramiai  vertinęs visuotinai priimtus
is tori nius pasakojimus, pakeičia juos išgrynintu es -
tetiniu militarizmu. Jame pats įvykis tampa nepri-
klauso mos plastinės formos dublikatu. Naudo da -
mas žinomas istorines temas, Inčirauskas savo me -
daliuose, figūrinėje plastikoje, objektuose, relje-
fuo se ku ria nuoseklų metalinį epą apie istorinės
są monės sąlygiškumą.

2013 02 10 Vilniaus senamiestyje vyko pažintinė ekskur-
sija „Romantiški Vilniaus kiemeliai”. Vingiuodamos per
amžiaus įvykius, prabilusios kiemelių istorijos daug ką
papasakojo apie savo šeimininkų gyvenimo peripetijas.
Štai, tarkim, kieme pasigirsta arklio kanopų bildesys – iš
medžioklės grįžta jo šviesybė grafas, sulekia visi tarnai
jo pasitikti. Arba – vienuoliai laisto savo vaistažoles, ku -
rias netrukus parduos šalia esančioje vaistinėje. O gal-
būt – pakvimpa šviežiomis bandelėmis, tai ženklas, kad
ne trukus bus atidaryta duonos krautuvėlė. Tokie jau tie
Vilniaus kiemeliai – romantiški ir paslaptingi.

2013 01 23 – 2013 02 16 Vilniuje, Prospekto galerijoje vy -
ko Andriaus Zavadskio fotografijų paroda. Andrius Za -
vadskis eina nebūdingu fotomenui, dailei artimu keliu ir
daugybę kartų grįžta prie to paties motyvo, jo iš esmės
nekeisdamas. Viena mėgstamiausių fotomenininko te -
mų – arkliai. Jo nuotraukose arkliai – laisvi, taurūs gy vū-
nai, regis, niekada nepažinę apynasrio, balno, pakinktų.
Kitame, „Smėlio” cikle, autorius tarsi sustabdo smėlio
kruo pelėmis byrantį laiką; jam svarbi statika, aiški, išraiš-
kinga forma, šviesos ir šešėlio dermė, ritmas. Autorius
mėgsta fotografuoti ir žuvis, kriaukles, plunksnas ant
sniego, ir kaip iš mozaikos akmenėlių, iš nuotrau kų jis
dėsto savo ciklus – savitus ir nepakartojamus.

2013 02 08 – 2013 03 13 Vilniuje, Šiuolaikinio meno cent-
re, vyksta personalinė skulptoriaus Donato Jankausko
(Duonio) paroda „Sekmadienis”. Duoniaus nuotraukos
ir skulptūros puošia keleto Vilniaus barų ir kino teatrų
interjerus, jo kurtos kaukės dalyvavo Oskaro Koršunovo
spektakliuose. Masyvios, zoomorfinės jo skulptūros
trum pam pakeitė ne vieną gatvę ar pastatą. Pasak dai-
lė tyrininkų, daugybę parodoje besirutuliojančių siužetų
būtų galima apibūdinti tokiais raktažodžiais, kaip susi-
dūrimas, brutalumas, pasąmonė, fantazija, kaprizas, ar
net gi – juokas, kuris prasiveržia pro monumentalų me -
džiagos sunkį.

2013 02 10 vyko IV tarptautinis J. S. Bacho muzikos fes-
tivalis. Antrajame festivalio koncerte „Prancūziškos
siuitos” skambėjo kompozitoriaus kantatos ir instru-
mentinė muzika. J. S. Bachas yra sukūręs apie 250 kan-
tatų, tiek bažnytinių, tiek pasaulietinių. Didžiąją gyveni-
mo dalį Bachas dirbo vargonininku ir kantoriumi bažny-
čiose, ir kiekvienai iškilmingai progai reikėdavo naujos
kantatos arba oratorijos. Šiame koncerte ansamblis
„Musica Humana” ir solistė Simona Liamo (sopranas)
at liko bažnytinę kantatą „Weichet nur, betrübte Schat -
ten” ir dvi instrumentines prancūziškas siuitas Nr. 1 C-
dur ir Nr. 2 h-moll.

2013 01 29 – 2013 02 14 Vilniuje, Lietuvos teatro, muzi-
kos ir kino muziejuje vyko paroda „Futurizmas”. Pa -
roda skirta futuristų teatro 100-mečiui, instaliacijos au -
torė – Galina Gubanova. Parodoje pateikiama Kazimiro
Ma levičiaus dekoracijų ir kostiumų, sukurtų operai „Per -
galė prieš saulę” (1913 m.) rekonstrukcija. Ši opera žymi
futuristinio teatro Rusijoje pradžią, šiame judėjime akty-
viai dalyvavo Kazimiras Malevičius, Vladimiras Maja -
kovs kis ir kt. Parodoje didžiausias dėmesys skiriamas
pje sei „Pergalė prieš saulę”, kurioje ypač ryškiai atsi-
spin di futuristų koncepcija, paremta pretenzingumu,
alogiškumu, beprotiškomis idėjomis, tačiau pristatomi
ir plakatai – komiksai, interaktyvus projektas „Futuris ti -
nė drabužinė” ir šiuolaikinės dailininkės Natašos Topo -
ro vos objektai „Žmogeliukai’’.

Atkelta iš 6 psl.

Nusibrėžtas muzikos
kelias į ateitį

riams už susiklausymą, konkretumą, su -
gebėjimą skirti nemažai laiko pačių rim-
 čiausių, pačių perspektyviausių muzi-
kantų ir dainininkų atrankai. 

Užbaigiamasis šeštasis koncertas
Lie tuvoje įvyko spalio 29 dieną Vilniaus
arsenale. Dalyvavo pianistai, fortepijoni-
niai ir kameriniai ansambliai, daininin-
kai. Du jauni festivalio dalyviai pianis-
tai atvyko iš Italijos. 

Organizatorė N. Karaškaitė padėko-
jo Taikomosios dailės muziejaus vedėjai
Bi rutei Vosylytei už galimybę čia kon-
certuo ti jauniesiems atlikėjams. 

N. Karaškaitė  pažymėjo, kad talento
be darbo nebūna. Kuo mokinys talentin-
gesnis, tuo daugiau turi dirbti. Padėkojo
Šiaulių S.Sondeckio menų mokyklos
mo  kytojai Hanai Mockienei, koncert-
meisterei Kristinai Juciūtei, kurios iš -
ugdė konkursui laureatę Inesą Brazytę,
šiais me tais įstojusią į LMTA solinio dai-
navimo klasę. Taip pat nuoširdžiai dėko-
jo Ukmer gės menų mokyklos mokytojai
Daliai Sli žytei, koncertmeisterei Audrai
Bernadi šie nei, kurios padėjo siekti dide-
lių laimėjimų Indrei Pelakauskaitei,
per nai I Tarptautiniame jaunimo muzi-
kos festivalyje-konkurse „Su muzika per
Europą Lie tuva – Italija 2011” laimėjusią
I premiją, o šie met įstojusią į LMTA soli-
nį dainavimą ir vykstančią į Italiją kon-
certuoti. 

Koncerto dalyviai žavėjo klausyto-
jus savo profesionalumu, ansamblišku-
mu, so liniu įtaigiu atlikimu. Pianistai iš
Italijos sužavėjo muzikalumu, muziki-
nės minties plėtra, stiliaus pajautimu ir
temperamentingumu. 

Po koncerto N. Karaškaitė įteikė pa -
dė ką grafikei Birutei Stančikaitei, sky-
rusiai šiam IV Tarptautiniam festivaliui
sa vo kūrybos paveikslų. Padėka skirta
dailininkui Tadui Juozapaičiui už Tarp -
tauti nio festivalio naujos afišos sukūri-
mą. Pakviestas pasidalyti įspūdžiais
apie ne užmirštamą birželio mėnesio
konkursą, II Tarptautinio jaunimo muzi-
kos festivalio-konkurso komisijos pirmi-
ninkas, LMTA prof. Petras Kunca teigė,
kad šiuo festivaliu mes išeiname į pas -
ku tiniąją tiesiąją – į koncertus užsieny-
je. Šie visi šeši koncertai parodė, kad
mes Lietuvoje einame teisingu keliu,
kad galime parodyti savo vaikams ir
auklėtiniams kelią, ką gyvenime rinktis.
Profesorius tai vadina geriausiais rinki-
mais Lietuvoje, kada vaikai pasirenka
savo kelią ir nori juo eiti. Jis pasidžiau-
gė sėkmingu II Tarptautinio jaunimo
muzikos festivalio-konkurso komisijos
darbu, kuris paskatina išgirsti ir laiku
surasti tikruosius talentus. Išgirsti, ką
tie talentai siūlo ir kaip jie girdi pasaulį.
To dėl profesorius širdingai padėkojo šių
festivalių-konkursų organizatorėms Ni -
jolei Karaškaitei ir Nijolei Dorotėjai Be -
niu šytei už dėmesį, už darbą, ruošiant
šiuos renginius, nes reikia atiduoti visą
sa ve. Rei kia atiduoti visus savo sugebėji-
mus, širdį ir talentą. Prie šių organizato-
rių reikia tik prisidėti, eiti kartu į prie-
kį, skatinti tai daryti, nes tai yra sėk-
min ga ir rei kalinga mums visiems. Pa -
dėkojo ir palinkėjo jauniesiems muzi-
kan tams sėkmingai koncertuoti Ita li jo je.

Užbaigiant paskutinįjį Vilniuje kon-
certą, N. Karaškaitė perdavė festivalio
me  no vadovės ir organizatorės Nijolės
Dorotėjos Beniušytės linkėjimus, kuri
džiaugiasi muzikantų stropumu, talen-
tu, atkaklumu ir laukia atvykstančių į
Ita liją. �


