
Keistas dalykas: šiame amžiuje, kai kokios
nors didžiakalbės (dažniausia, žinoma,
anglų) mokėjimas darosi vos ne priva-

lomas ir lietuvaičiai tapšnojami per petį už
tokį gerą jos įsisavinimą, apie tai, kad gimtosios
kalbos įsisavinimas darosi vis skurdesnis, retai
tepagalvojame. Kaipgi aš kalbu lietuviškai?
Koks mano kalbos gylis? Gelmė?.. Koks mano
abstrakčių sąvokų, koks – vaizdingų posakių ba-
gažas?.. Kas man rėžia ausį, klausantis kokių
nors garsių ar tik pagarsėjusių žmonių kalbos –
skurdi sakinio konstrukcija, priegaidė, iš tvir-
tagalės virstanti tvirtaprade (kai vietoj Kaũnas
sakoma Káunas), ir nežinia, dėl ko, iš mandru-
mo ar iš tamsumo, visur lyg koks piktšašis len-
dantis veiksmažodis „daryti” – „darau kavą”,
„da rau pinigų pervedimą”, „darau remontą” –
užuot „verdu kavą”, „pervedu pinigus”, „remon -
tuoju”...

Žmogus, nestudijavęs inžinerijos, turbūt
nesiryš tvirtinti, kad kokį nors objektą reikia
statyti būtent taip, kaip jis susigalvojo. Tai na-
tūralu, nes jis neišmano šio dalyko. Bet užtat visi
lietuviai – ir tik todėl, kad jie lietuviai – mano-
si esą dideli lietuvių kalbos ekspertai. Lietuvių
kalbos nereikia nei studijuoti, nei gilintis į ją,
nei išmokti elementarias kalbos kultūros tai-
sykles, nei skaityti daug gerų ir rimtų knygų.
Visi juk ir taip mokam lietuviškai. Kaip – ne-
svarbu. Netgi televizijos laidų vedėjams (iš-
skyrus nebent nacionalinį transliuotoją) kaip
vienas iš profesionalumo kriterijų nebetaikomas
kalbos taisyklingumo reikalavimas. Nemaloniai
rėžia ausį rusiškas priebalsių minkštinimas, ne-
taisyklingas kirčiavimas ir pabrėžtinai griežta,
sukapota, nususinta sakinių struktūra.

Kodėl savo kalbos, kurią įvardijame kaip vieną didžiausių turtų, mokomės taip mėgėjiškai, atsainiai
žvelgiame į ją kaip į discipliną, kaip aukštosios kultūros ir meno bei mokslo subjektą, nesuvokiame jos
kaip prestižinės srities?.. Ar kalba mums yra tik kaip kažkoks priedas prie kugelio ir cepelinų, tuo prie-
du galime didžiuotis, bet kodėl, neaišku – ar kad toji kalba tokia sena, ar kad koks kunigaikštis, pakale-
nęs ietim į maskvėnų vartus, lietuviškai nusikeikė?.. Ar galime apie savo kalbą pasakyti – noblesse obli-
ge? Kad kalba yra ne tik mūsų emocinio paveldo, bet ir intelektualios dabarties ir ateities objektas?..

Pamažu nyksta kalbos kaip vieno iš svarbiausių knygos meniškumo aspektų, estetinės vertės reikš-
mė. O kaipgi ji nenyks, jeigu mes nebesuprantame, nebesuvokiame savo kalbos estetikos – ar daugelis už-
sienio tautiečių beskaito lietuviškas knygas? Tokias knygas, kuriose ne tik siužetas prikausto dėmesį, bet
ir kalba?.. Kuri verčia susimąstyti, kažko nesuprasti, gal net – supykti?..

Šviesaus atminimo rašytojas Romualdas Granauskas knygos vertę apibrėždavo pirmiausia pagal kal-
bą. Jeigu autorius nevaldo sakinio, nemoka tapyti žodžiais ir sukurti ne regimą, o nujaučiamą, elektrinį,
perveriantį knygos lauką, tai toks jis ir rašytojas... Ir nors man atrodo, kad ir kiti knygos ingredientai la-
bai svarbūs – ir siužetas, ir personažų psichologiniai portretai, ir atomazga, ir humoras, ir sakinio poe-
zija – be kalbos magijos tekstas pasmerktas likti tekstu, bet ne kūriniu. Didžio tapytojo kūriny švyti švie-
sa. Teplioriaus paveiksle – niekas nešvyti.Ten tik siužetas. Arba ir to nėra. 

Bet daugeliui to užtenka. Švytinčios erdvės – ne visiems. Tik tiems, kurie nebijo gilios ir skaudžios švie-
sos.

Renata Šerelytė 
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Kalbos tapyba

Pavasarinis vėjas

Pavasarinis vėjas plaikstos,
Ir danguje, ir širdyje
Suardęs seną tvarką, daiktus
Dėlioja savo gaidoje
Neįprastom dermėm, jo tonuos
Girdžiu vyniojamas naujas
Baltas ir mėlynas, geltonas
Visatos audeklo gijas,
Girdžiu, kaip krebžda, pažadėjęs
Mums apsireikšti iš tiesų,
Nebūtas vabalas kūrėjas
Su dievo apdaru šviesiu,
Matau jo būsimą šeimyną,
Kuri visai kitaip nei mes
Su savo ainiais jau mėgina
Pakeisti jūras ir žemes,
Po to – harmoniją pasaulio,
Jis kreipia lūpas pasakyt
Mums porą žodžių ir iš naujo
Apžiūri nuogą jo akis
Mažytį žmogų, mūsų tėvą,
Pastėręs žvelgia į mane
Su smalsumu, o dieve dieve,
Kuo šitai baigsis?
Nežinia.

Sigitas Geda
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Kokio mokytumo reikia
būti, kad perskaitytum tūks-
tančio metų senumo loty-
nišką rankraštį?

Reikia šiek tiek mo-
kėti lotyniškai ir turėti
nemažai įgūdžių skaity-
ti senus dokumentus. O
tų įgūdžių įgijau dirbda-
ma čia, Vilniaus univer-
siteto bibliotekoje. Aš šia-
me universitete baigiau
klasikinę filologiją, mo-
kiausi pas senuosius dės-
tytojus – Joną Dumčių,
Leoną Valkūną, trumpai
mums dėstė Ričardas Mi-
ronas. Jie mus mokė kla-
sikinių lotynų ir graikų
kalbų, antikinės kultū-
ros ir istorijos. Tiesa,
mūsų diplomuose įrašy-
ta, jog esame lietuvių
kalbos ir literatūros dės-
tytojai, tokia buvo tų lai-
kų realybė. Lygiagrečiai
mokėmės lituanistikos

disciplinų, ir šios studijos mums taip pat pravertė...

Koks Jūsų kelias iki seniausio Vilniaus universiteto bib-
liotekos pergamento, kurį Jūs perskaitėte? 

Mano „karjera” prasidėjo mokykloje, – tuomet
už diplomą reikėdavo atidirbti, – bet po trijų mėne-
sių ji ir baigėsi. Buvau spiriama stoti į komunistų
partiją, o aš ėmiau ir atsisakiau. Kūčių dieną vyko
baisus mokytojų susirinkimas, kuriame mane pa-
smerkė... Tai buvo Pajevonyje, mano gimtajame
Vilkaviškio rajone. Po to viena švietimo skyriaus ins-
pektorė norėjo mane išsiųsti dirbti pionierių vado-
ve į aštuonmetę mokyklą. Čia jau sukilo mano am-
bicijos, pasakiau: „Aš ne tam baigiau universitetą,
kad dirbčiau pionierių vadove”. Turėjau sveikatos
problemų, todėl legaliai pasinaudojau gydytojo pa-
žyma, kad negaliu dirbti mokykloje ...Visada skrai-
džiau padebesiais, jaunystėje rašiau eilėraščius,
dalyvaudavau moksleivių literatų sąskrydžiuose... di-
delį įspūdį dar mokinukei paliko kraštotyros eks-
pedicija Pilviškių apylinkėse, po jos svajojau studi-
juoti etnografiją, tačiau pasirinkau... filologiją, no-
rėjau būti lietuvių kalbos mokytoja kokioje nors nuo-
šalioje kaimo mokyklėlėje; pati turėjau labai gerą li-
tuanistę, a. a. Adą Kizlaitytę... 

Gerai sekėsi ir kalbos, ir gamtos, ir tikslieji
mokslai, ypač matematika, chemija, tačiau nepa-
traukė formulės, traukė literatūros, knygų pasaulis...
mano svajonė neišsipildė... Likau be darbo. Gy-
džiausi Kulautuvos sanatorijoje ir užrašinėjau savo
mamos žodyną (nepaprastai įdomių žodžių ji žinojo),
kuo labai pradžiuginau kalbininką Antaną Lyberį,
korteles siųsdavau į Lietuvių kalbos institutą, gar-
sus tuomet kalbininkas Kazimieras Ulvydas entu-
ziastingai siūlė man darbą, tačiau kai ėmėme kalbėtis
konkrečiau, prisipažino, kad vietą laiko... vienam vy-
rukui. Kadangi mokėjau senąsias kalbas, gerų žmo-
nių buvau rekomenduota darbui Vilniaus universi-
teto bibliotekoje. Labai nesinorėjo grįžti į universi-

tetą, tačiau mane nuramino – studijos ir darbas uni-
versitete skiriasi. Čia niekas į partiją stoti jau ne-
besiūlė... 

Pradžioje gavau tvarkyti Vilniaus Medicinos
draugijos fondo dokumentus. Perskaityti tai per-
skaitydavau, bet daugelio žodžių prasmės nesu-
prasdavau, pvz., nežinojau, ką reiškia „Plica Polo-
nica”, – dabar beveik visi žino, kad tai kaltūnas, o to
meto mano turimos lotynų kalbos žinios, klasikinės
filologijos žodynai, deja, šios frazės prasmės nerodė,
o ir pasiklausti neturėjau ko. Pamažu atradau vi-
duramžių terminiją, išsiaiškinau įvairias sant-
rumpas, prasmes, sykiais ranka persirašydavau iš-
tisus dokumentus... Man tenka aprašyti pavienius lo-
tyniškus įvairaus pobūdžio – teisinius, medicininius,
bažnytinius rankraščius, – vieni pasitaiko įdomūs,
kiti ir nelabai. Kad pradėtum juos skaityti ir suprasti,
reikia mažiausiai trejų, o laisvai skaityti ir supras-
ti – gal dešimties, o gal ir dar daugiau metų... Dabar
jau sugebu  įskaityti ir sudėtingesnius įrašus, ma-
nau, kad jau beveik galėčiau dirbti eksperte (čia juo-
kias).

Visada maniau, kad su rankraščiais esu laikinai.
Tas pedantizmas, visi tie trintukai, liniuotės, pieš-
tukai ir panašūs niekeliai kėlė nuobodulį, kaip ir pre-
ciziškas teksto įspraudimas į rėmus, trafaretai, for-
muluotės, toks tarsi ribotumas egzistuoja rankraš-
tininko darbe, deja... viduje pristigo kažkokios ugnies
keisti gyvenimą/darbą iš esmės... kita vertus, jei tai
būtų buvusi kančia, tikrai nedirbčiau.

O ar yra neįkandamų tekstų?
Žinoma. Tuomet iš prasminių žodžių bandai su-

dėlioti, atskleisti turinį. Pagelbsti įdirbis, istorinės
žinios, besikartojantys faktai, susiję su vienu ar kitu
istoriniu asmeniu. Yra tokių tekstų, kurių dėl to su-
dėtingumo niekas ir neliečia. Pvz., labai sunkūs skai-
tyti yra vokiški tekstai, nes senasis jų raštas labai su-
dėtingas. Tik pavieniai mokslininkai istorikai moka
juos skaityti, bet studentų jie kažkodėl neišmoko, gal
kad tokių rankraščių pas mus nėra labai daug. 

O gali būti dar nežinomų tekstų?
Apytikriai yra lyg ir žinomi, bet tikrai neatme-

tama, kad gali aptikti kokį kartu su kitu įrištą ypa-
tingą tekstą, rasti tokį popieriuką, dokumentą, ku-
ris galėtų tapti sensacija. Pvz., šiomis dienomis vi-
sai netikėtai aprašiau 1548 metais pergamente rašytą
dokumentą (surašytą vokiškai ir niekieno neskai-
tytą), kuriuo patvirtinama, kad Vilniaus vaistinin-
kas ir miestietis Rupertas Finkas (vėliau Žygiman-
to Augusto ir Kotrynos Habsburgaitės gydytojas) at-
siskaito už perkamą namą, o tas namas su labai gar-
binga istorija tebestovi Pilies gatvėje... toks man ypa-
tingas dokumentas yra rankraštinė XVII a. pradžios
jėzuitų užrašų knygelė, ji dabar man visą laiką tar-
si „kvepia”, knieti prie jos padirbėti; kažkodėl buvo
(neoficialiai) vadinama „Ortizo užrašų knygute”.
(Buvo toks ispanas rektorius Michael Ortisius.) Kai
dirbau su Provincijolo knygos rankraščiu ir pradė-
jau skirti atskirų užrašus vedusiųjų provincijolų ra-
šyseną – ir minėto Ortizo, ir kitų, taip susipažinau
su provincijolo Simono Niklevičiaus braižu ir pa-
galiau nustačiau šios knygutės savininką. 

Nukelta į 3 psl.

Irena Katilienė: „Rankraščiai mane pavergė”

„Draugo” kultūros priede skelbėme apie išeivijos lie-
tuvių Vlado ir Veronikos Kulbokų iš Bostono dova-
ną Vilniaus universiteto bibliotekai – pergamentą,
seniausią čia saugomą dokumentą. Tą tūkstančio
metų senumo dokumentą perskaitė ir aprašė Vilniaus
universiteto bibliotekos rankraščių skyriaus dar-
buotoja, dirbanti su senaisiais dokumentais, Irena
Katilienė. Supažindiname su šia tyrinėtoja, kokių Lie-
tuvoje yra vienetai, bet kuri save vadina tiesiog rank-
raštininke. Ji dirba su rusų, lenkų, anglų, lotynų kal-
bų tekstais. Yra iš rankraščio parengusi ir iš lotynų
kalbos išvertusi 2004 m. išleistą „Vilniaus jėzuitų ko-
legijos dienoraštį, 1710–1723 metai“; leidimui pa-
rengusi ir iš lotynų kalbos išvertusi rankraštį „Liber
extraordinarius provincialis/Ypatingoji provincijo-
lo knyga“, 2012 m.; iš paskutiniųjų darbų – K. Misiaus
knygai „Kražių mokykla ir gimnazija 1773–1844 me-
tais“ 2015 m. iš lenkų ir lotynų kalbos išvertusi prie-
dą: pojėzuitinės Kražių kolegijos 1797 metų in-
ventorių ir jo 1808 m. patikrą (rankraščio vertimas);
Tautinės Edukacijos Komisijos Nuostatus (1783 m.)
– vertimas iš lenkų k. Varšuvos Mokslų akademijos
L. ir A. Birkenmajerių Mokslo istorijos instituto tri-
kalbiam leidiniui (2015) ir kt.); yra paskelbusi straips-
nių apie Vilniaus imperatoriškosios medicinos drau-
gijos albumą, apie Jašiūnų dvaro archyvą Vilniaus
universiteto bibliotekoje, skaičiusi pranešimų kon-
ferencijose; palaiko profesinius  ryšius  su šios srities
specialistais Krokuvoje; yra išvertusi nemažai Lie-
tuvos leidyklų  išleistų XIX a.  autorių  knygų ir  kt.
Irena   Katilienė  yra  žinomo  istoriko, dr.  Algimanto
Katiliaus,  Katalikų  Bažnyčios Lietuvoje  istorijos  ty-
rinėtojo,  žmona, trijų jau suaugusių dukterų mama.

Senųjų rankraščių tyrinėtoja  Irena Katilienė.

VU bibliotekoje saugomos XVI a. knygos:
1501–1600 metais išleisti leidiniai.
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Knygelėje labai daug medicininių receptų, vi-
sokių istorinių išrašų, patarimų, tikrų perlų, pvz.,
kaip saugotis nuo maro, gausu anekdotų ir linksmų
istorijų. Pabaigoje sudaryti išsamūs kelionių ir
nakvynių maršrutai, kaip nukeliauti į Romą, –
kur apsistoti, per kur vykti žiemą, koks atstumas,
kaip sugrįžti iš Kražių, iš Vilniaus (įsitikiname, kad
tais laikais vienuoliai daug judėjo, keliavo; pasida-
rius maršruto maketą galima būtų pažaisti)... kar-
tą dirbdama su restauratoriais saugykloje, – turė-
jau budėti, – kad nereiktų nuobodžiauti, išsitraukiau
iš lentynos mažytę knygelę ir pradėjau sklaidyti; ten
buvo įrašai, stebėtinai panašūs į paslaptingosios
Kražių knygelės, – beveik ta pati struktūra, tik ra-
šyta visu šimtu metų vėliau, jau su konkrečia jėzuito
(Pranciškaus Bluso ar Blusiaus) pavarde ir netgi
biografija, taip pat ir su pavadinimu „Vade mecum”
(eik su manimi – toks patarimų žinynas, vado-
vas)... Ir tuomet man tarsi atsivėrė akys, mažoji kny-
gutė padėjo išspręsti didesniosios paslaptį...

O kiek metų jau dirbate su senaisiais
dokumentais?

Dirbu su pertraukomis nuo 1984
metų, – aštuonerius metus auginau
vaikus. Grįžusi nemažai metų dirbau
tik pusę dienos, bandžiau keisti darbą,
porą metų dirbau Martyno Mažvydo
bibliotekoje, šiek tiek praplėčiau aki-
ratį senų ir retų knygų srityje ir ga-
lutinai supratau, kad vis dėlto mane
pavergė rankraščiai. Grįžusi į senąjį
darbą, 1999 m., gavau rengti spaudai
Vilniaus akademinės jėzuitų kolegijos
dienoraštį. Tai nemažos apimties rank-
raštinė knyga, kurioje surašyta visa jė-
zuitų kasdienybė, kiekvienos dienos
įvykiai. Tai Vilniaus universiteto is-
torija, atsispindinti realiose tos kas-
dienybės detalėse. Buvau ja užside-
gusi, pamilau tą darbą, atidaviau jam
daug laiko. Prie šios knygos anksčiau
buvo dirbusios kitos dvi moterys (da-
bar Italijoje gyvenanti Birutė Žin-
džiūtė-Michelini ir Nadežda Mali-
nauskienė, dabar gyvenanti Maskvo-
je). 2004 m. ši knyga buvo išleista.
Lietuvos istorijos archyve yra išliku-
si antra Dienoraščio (1752–1766) dalis,
būtų graži svajonė išleisti ir ją, bet ne-
reikia norėti per daug, galbūt kas nors tai padarys
ateityje...

Kaip vyksta darbas su senaisiais rankraščiais, pvz.,
su tuo pačiu Jėzuitų dienoraščiu?

Pirmiausia tekstą reikėjo perskaityti, atskleisti
santrumpas, išsiaiškinti neaiškias vietas ir suves-
ti į kompiuterį, o po to jau išversti. Šią knygą labai
plačiai eksploatavo muziejininkas Rimvydas Lau-
žikas, kuris domisi senąja lietuvių virtuve, – čia mi-
nima labai daug įdomių valgių pavadinimų. Šis šal-
tinis mums atskleidžia, kad tuo laiku Šv. Jono baž-
nyčioje pamokslai buvo sakomi paraleliai lenkų ir
lietuvių kalbomis ar netgi žemaitiškai. O mano kas-
dienis darbas yra aprašyti fonduose esančius rank-
raščius, kaip sakoma – vykdyti „normas”. Yra dau-
gybė senų teisminių, bažnytinių ir kt. dokumentų,
kurių turinį reikia glaustai aprašyti, iškelti pa-
grindinius asmenis ar įvykius, vietoves ir pan. ir su-
vesti į elektroninį katalogą, kad būtų prieinami skai-
tytojams. Tų dokumentų lotynų kalba dažniausiai
negryna, su klaidomis, su lenkų kalbos priemaišo-
mis. Užtat neblogai išmokau lenkiškai... 

Vyskupas Jonas Boruta buvo minėjęs, kad labai
reikėtų išleisti vadinamąją „Egzaminų knygą”. Tai
ankstyvesnis už Dienoraštį, XVII a. pirmosios pu-
sės dokumentas. Kas domisi Universiteto istorija,
tam bus įdomu. Pvz., apie garsius asmenis, kai jie
dar buvo studentai, – kaip jie atlieka pratybas,
kaip atlieka trečiosios probacijos darbus (patarnauja
virtuvėje, špitolėje – ligoninėje vargšams), kaip jie
elgiasi, kaip apsimarina (kaip tvardosi, turi suval-
dyti „afektus” – juk tai jauni žmonės). Jie patys ne-
žinojo, ką apie juos rašė egzaminatoriai. Specifinė
buvo jėzuitų mokymo vertinimo sistema. Pavyz-
džiui, sužinome, koks buvo Sarbievijus (Motiejus Ka-
zimieras Sarbievijus, 1595–1640, SJ, laikomas vienu
iškiliausių Lietuvos baroko epochos poetų, rašiusių
lotyniškai ir žinomų Europoje). 

Įdomu, koks jis buvo?
Buvo gana arogantiškas, matyt, žemiški dalykai

jam nelabai patiko. Štai eilutė apie Sarbievijų: visų
penkių egzaminatorių vertinimu, jis mokėsi gerai.
Yra gražiai atsiliepiama apie Konstantiną Sirvydą
(Širvydas, 1579–1631, vienas iš lietuvių raštijos pra-
dininkų, teologas, filosofas, pamokslininkas, pirmojo
lietuvių kalbos žodyno ir pirmosios originalios lie-
tuviškos knygos Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštys-
tėje autorius), Joną Jaknavičių – Sirvydo bendra-
darbį, Žygimantą Liauksminą. Tarp kitko, lietuvių
daugiausia labai gražios charakteristikos. 

Ar, pvz., tą tūkstančio metų senumo pergamentą buvo
sunku įkąsti?

Aš jį skaičiau jau daug lengviau. Bet skaityti to-
kius ypač senus dokumentus – tai nepabaigiamas dar-
bas. Pvz., sunkumų kilo dėl to, kad nežinojau dau-
gybės realijų, – kokie tuomet ten cirkuliavo pinigai;
kas buvo tie minimi asmenys, kokia istorinė aplin-
ka; ką reiškia kai kurios santrumpos. Be to, ir laiko
tokiai publikacijai skirta minimaliai, vos pora sa-
vaičių... Dabar jau daugybė žodynų, knygų, doku-

mentų suskaitmeninta ir galima
labai daug ką rasti internete.
Apie tą Le Manso (Ce-
nomanum) vysku-
pą Hameliną, tuo-
met, kai skaičiau
rankraštį, radau tik
vienoje enciklopedijo-
je, o dabar jau galima ras-
ti kur kas daugiau me-
džiagos. Galimybes labai iš-
plėtė internetas, – jau, ko gero,
galėčiau nustatyti ir tą Švč.
Mergelės Marijos vienuolyną,
apie kurį ėjo kalba, ir kitus dalykus
atskleisti. Ir patį dokumentą dabar
galima būtų aprašyti iš naujo ir pla-
čiau, ir tiksliau. 

Ar šis pergamentas buvo vienintelis, su ku-
riuo Jūs dirbote?

Oi, ne, mes turime pergamentų kolekci-
ją, – nors gal taip ir negalima vadinti, turime
pergamentų kolekcijos likučius, iš viso (el. ka-
taloge) 108. Universiteto (buvusios viešosios bib-
liotekos) pergamentai per karą iš čia buvo išgabenti,
atrodo, juos saugojo kun. J. Reitelaitis Krikštėnuo-
se (?) Paskui, kai buvo steigiama Mokslų akademi-
jos biblioteka, nuspręsta jų negrąžinti į universite-
tą. Ten jų yra beveik pusantro tūkstančio. O pas mus
– tik tos kolekcijos likučiai. Tie įdomūs likučiai yra
mano aprašyti, sukataloguoti ir internete randami
jų skaitmeniniai vaizdai. 

Ar senųjų rankraščių tyrinėtojų, tokių kaip Jūs, Lie-
tuvoje yra daug?

Yra, bet tikrai nėra nedaug. Tokiam darbui rei-
kia turėti gyslelę, ne kiekvienas gali ar nori. Čia rei-
kia matyti to, ką darai, to kniblaus darbo prasmę,

analizuoti kiekvieną brūkšnelį, detalę, pvz., at-
skleidžiant santrumpas. Nuolat tikrinti ir tikslinti,
analizuoti, nes labai lengva apsirikti. Jeigu perlipi
per tai,  persilauži, gali  eiti toliau.  Man irgi buvo per-
iodas, kai norėjosi trenkti tuos popierius ir išeiti, bet
laikui bėgant jie ima kvepėti. 

Kas įdomesnio šiuo metu guli ant Jūsų darbo stalo?
Mano iniciatyva dabar ant stalo guli atversta Vil-

niaus universiteto vadinamoji „Iliustracijos knyga”
(kilnojamojo ir nekilnojamojo Universiteto turto in-
ventorius). Po to, kai 1773 m. buvo uždarytas Jėzui-
tų ordinas, buvo suregistruotas visas jo turtas. Šis
dokumentas lenkų kalba. Ir kai ėmiausi šio darbo,
pamačiau, kad neužtenka parengti originalo perra-
šą ir vertimą, kad galėtų išeiti gal net keletas knygų,
reiktų pritraukti menotyrininkus, knygotyrinin-
kus, architektus, istorikus, kad parašytų gerus ko-
mentarus, išsamesnį pristatymą, galbūt jėzuitų bib-
liotekos rekonstrukciją, vaistinės knygų rekonst-
rukciją ir pan. Aišku, mokslininkai šiuo šaltiniu savo
sritims seniai naudojasi, tačiau labai svarbu turėti
gerą, rimtai parengtą leidinį. Tai svarbu, tai juk

mūsų turtas. Gal pasiseks...
Kartais į savo projektus priima

Lietuvių literatūros ir tautosakos
instituto mokslininkai. Teko ben-

dradarbiauti įskaitant/perra-
šant labai įdomų lotynišką

XVII a. pabaigos Kražių ko-
legijos auklėtinių kūrybos

rankraštį. Atrodo, nenu-
vyliau, dabar vėl pasira-

šiau sutartį, šįkart
versti iš lotynų kal-

bos.
Palaikau ry-

šius, tiesa, labiau
asmeninius, su

K r o k u v o s
universiteto

rankraščių spe-
cialistais. Buvau pas

juos stažuotėje, tai tie ryšiai
ir užsimezgė, paskui stažavosi jų

darbuotoja pas mus, iki šiol ben-
draujame. Į lietuvių kalbą praėjusiais me-

tais išverčiau „Edukacinės komisijos nuosta-
tus” (XVIII a. pab.), o lenkai Varšuvoje išleido – len-
kiškai, lietuviškai ir angliškai. Tai pirmosios vals-
tybinės švietimo sistemos Vidurio ir Rytų Europo-
je pagrindai. Bet tai padaryta ne darbo vietoje, tai
buvo „privatus” projektas su lenkų mokslininkais.

...Prisimenu dabar prof. Eugenijos Ulčinaitės žo-
džius lankant jau mirtinai sergantį mylimą mūsų
Profesorių Joną Dumčių: „Kiek čia mūsų tėra, visi
išblaškyti... reikia stengtis, daryti ką moki geriau-
sia... dirbti Lietuvai...” Gal tai atrodo tik skambūs žo-
džiai, bet man jie padarė didelį poveikį...

Parengė Audronė V. Škiudaitė

Atkelta iš 2 psl.

Irenos ir Algimanto Katilių šeimyna Gedimino kalno papėdėje.
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Po Lietuvą keliauja fotoparoda apie popiežiaus apsilankymą Šventojoje žemėje

Algis Vaškevičius

Balandžio 20-ąją Kauno Rotušėje ati-
daryta fotografijų paroda „Popiežiaus
Pranciškaus viešnagė Izraelyje”. Po-
piežius Artimuosiuose Rytuose lankė-
si 2014 metais, ši įspūdinga paroda jau
nuo pernai keliauja po Lietuvą ir visur
susilaukia didžiulio susidomėjimo. Ne
išimtis buvo ir Kaunas – čia į jos atida-
rymą susirinko tiek žmonių, kad jiems
net neužteko kėdžių.

Iškilmingai parodos atidarymo ce-
remoniją pradėjęs Kauno cere-
monmeisteris Kęstutis Ignatavi-

čius susirinkusiems priminė, kad tai
buvo pirmasis popiežiaus Pranciš-
kaus ir ketvirtasis popiežiaus apsi-
lankymas Šventojoje Žemėje, jis yra
svarbus dar ir todėl, kad sutapo su 50-
osiomis istorinėmis popiežiaus Pau-
liaus VI apsilankymo Izraelyje meti-
nėmis. Atvykusį popiežių Pranciškų
Ben Guriono oro uoste Tel Avive iš-
kilmingai pasitiko tuometis Izraelio
prezidentas Szimon Peres. Jų susiti-
kimo akimirka taip pat įamžinta vie-
noje iš parodos nuotraukų.

„Ši paroda kalba apie tiltų tiesimą
tarp žmonių ir tautų. Popiežius ten ap-
kabino įvairių tautų žmones, tą jis
kviečia daryti ir mus – statykime til-
tus, išklausykime vieni kitus, susiti-
kime, kalbėkimės. Aš pats vos prieš sa-
vaitę grįžau iš Izraelio, ir kai žiūriu į
nuotrauką, vaizduojančią popiežių
Pranciškų prie Raudų sienos, kyla
daug minčių, atgyja prisiminimai,
kiek daug ten besimeldžiančių žmonių,
koks stiprus tikėjimas” - sakė atida-
rydamas parodą Kauno arkivyskupas
Lionginas Virbalas.

Jis priminė, kad popiežius Izrae-
lyje susitiko ir su islamo išpažintojais,
o šios religijos žmonėms labai svarbu
tą tikėjimą išreikšti išoriškai. Arki-
vyskupas teigė, kad kalbėdami apie
naujai iškylančias pabėgėlių proble-
mas, šių žmonių integraciją į visuo-
menę turime atsižvelgti į tai, kad
jiems reikia sąlygų išreikšti tikėjimą,
parodyti, kad jie yra tikintys.

Už galimybę surengti tokią parodą,
kurią inicijavo Izraelio ambasada Lie-
tuvoje, Kauno miesto vadovams dėkojo
šio miesto žydų bendruomenės pir-
mininkas Gercas Žakas, pasidžiau-
gęs, kad parodai parinkta tokia puiki
prestižinė vieta – Rotušė. Jis taip pat
kalbėjo apie tiltus ir džiaugėsi, jog nuo
praėjusių metų kovo mėnesio Lietu-

voje pradėjo veikti Izraelio ambasada
ir ambasadorius Amir Maimon yra la-
bai aktyvus, kupinas iniciatyvų.

„Ši paroda yra ir apie tiltus, ir
apie žmones. Kai žiūriu į pirmąją nuo-
trauką, kurioje matome tuometį Iz-
raelio prezidentą, apkabinusį popiežių,
aš nematau titulų, o matau du žmones,
matau pagarbą ir meilę. Visa ši paro-
da yra apie žmones, tuos, kurie daro po-
kyčius”, – sakė ambasadorius. 

Ambasadorius kalbėjo, kad Kaunas
jam labai patinka, čia jis jau ne kartą
lankėsi. Svarbu ir tai, kad Kaune me-
diciną studijuoja beveik šimtas stu-
dentų iš Izraelio. Netolimoje ateityje
laukia nauji kultūriniai projektai – jau
sudėlioti planai dėl Izraelio meninin-
kų dalyvavimo „Kaunas Jazz” festiva-
lyje.

Parodoje pristatoma daugiau kaip
20 nuotraukų, kurios geriausiai at-
skleidžia to istorinio įvykio atmosferą
ir svarbiausius popiežiaus kelionės
susitikimus. Nuotraukose – ir popie-
žiaus Pranciškaus apsilankymas Je-
ruzalėje, kur Kristaus kapo bažnyčios
kieme įvyko istorinis katalikų bažny-
čios vadovo susitikimas su Konstanti-
nopolio patriarchu Bartolomėju I –
vė liau jie kartu meldėsi Kristaus kapo
bažnyčioje. 

Nuotraukose įamžintos ir akimir-
kos, kai popiežius aplankė Šventyklos
kalną, meldėsi prie Vakarinės sienos,
susitiko su įvairių religijų atstovais.

Čia ir popiežiaus apsilankymas Yad
Vashem Holokausto aukų muziejuje,
kur jis dalyvavo atminimo  iškilmėse
bei susitiko su Holokaustą išgyvenu-
siais asmenimis – nuotraukoje įam-

žintas momentas, kaip popiežius bu-
čiuoja ranką vienam tokių asmenų. 

Kitose fotografijose – popiežiaus su-
sitikimas Prezidento rezidencijoje su
Sz. Peresu, akimirka, kai jis pasodino
alyvmedį rezidencijos kieme bei su tuo-
mečiu Izraelio vadovu klausėsi vaikų
choro. Įspūdingos ir nuotraukos, už-
fiksavusios popiežiaus apsilankymą

Gethsemanės bažnyčioje ir ten aukotas
šv. Mišias Paskutinės vakarienės me-
nėje. 

Ši jaudinanti paroda nuolat ke-
liauja po Lietuvą ir yra pristatoma tiek

didesniuose, tiek ir mažuose Lietuvos
miesteliuose. Pernai rugpjūtį ji buvo
pristatyta Vilniaus Katedros aikštėje,
o po to buvo eksponuota Šiauliuose, Ža-
garėje, Panevėžyje, Biržuose, Kupiškyje
ir Elektrėnuose. Kaune paroda veiks
iki gegužės vidurio, vėliau jos laukia-
ma Marijampolėje. 

q

Parodoje – per dvidešimtį įspūdingų nuotraukų. Algio Vaškevičiaus nuotraukos

Popiežiaus Pranciškaus ir buvusio Izraelio prezidento susitikimas. 

Iš k.: Kauno meras Visvaldas Matijošaitis, Izraelio ambasadorius A. Maimonas, Kauno
arkivyskupas L.Virbalas.
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Prūsų Lietuvoje lituanistikos dirvonus plėšęs vokietis
Astrida Petraitytė

Prieš porą metų minėta – plačiai, pakiliai, entuzias-
tingai – Kristijono Donelaičio 300 metų sukaktis gal-
būt užaštrino dėmesį šiam kraštui (Prūsijai – Rytp-
rūsiams – Prūsų /Mažajai Lietuvai)? Juk šimtmečio klo-
duose – „nukasus” pastarųjų dešimtmečių kali-
ningradietišką paviršių – tikrai glūdi mūsų, lietu-
viškosios, raštijos, kultūros brangenybės. O greta
„Metų” autoriaus galime įrašyti (nebūtinai prily-
gindami jam dydžiu ir reikšme) ne tik M. Mažvydą,
J. Bretkūną ar St. Rapolionį.

Štai balandžio 20 d. Lietuvių literatūros ir tau-
tosakos institute (LLTI) surengta konferenci-
ja mums priminė – kaip tik per gimtadienį –

vieną iš tokių didžiavyrių (o kartu ir keletą kitų, vie-
nais ar kitais saitais su juo susietų): „Mažosios Lie-
tuvos kunigas, filologas, istorikas: Gotfrydui Os-
termejeriui – 300 metų”. Taigi – paminėtas uoliai ir
įvairiose kultūrinėse sferose darbavęsis K. Done-
laičio amžininkas ir kraštietis. Tiesa, Ostermejerio
(1716 04 20 – 1800 03 13) negalime įvardyti „mažlie-
tuviu”, jis – Prūsų Lietuvos vokietis (giminės šak-
nys, regis, Bavarijoje , jis gimė Marienburge, t. y. Va-
karų Prūsijoje, tačiau jo paties šeimos gyvenimas
jau skleidėsi šiame krašte, dabar Kaliningrado sri-
timi tapusiame). Konferencijoje pažymėta: G. Os-
termejeris savosios veiklos dirvonais rinkosi li-
tuanistiką (plačiąja prasme), paliko ir šios srities ty-
rimų vokiečių kalba, ir lietuviškosios kūrybos.

Kaip Donelaičio vardas suaugęs su Tolmin-
kiemiu, taip Ostermejerio – su mažlietuvišku kai-
mu Trempais, ganytojiška veikla jame, neapsiri-
bojant vien tiesioginėmis pareigomis, bet ir aktyviai
angažuojantis švietėjiškai, mokslinei, kultūrinei
veiklai. Gimnaziją baigęs Torunėje, studijavęs Ka-
raliaučiaus universitete, dalyvavęs universiteto
Lietuvių kalbos seminare, taigi bent pramokęs lie-
tuviškai, kurį laiką šen ir ten dirbęs namų moky-
toju, Ostermejeris nuo 1744 m. įsikūrė Trempuose
– visiems likusiems gyvenimo dešimtmečiams;
pradėjęs mokytojo pareigomis, 1752 m. tapo šios pa-
rapijos kunigu.

Reikšminga Ostermejerio kūrybos dalis tie-
siogiai susijusi su kunigyste ar platesne teologine
sfera. Štai konferencijoje kunigas habil. dr. Darius
Petkūnas (atstovavęs Klaipėdos universitetui) per-
skaitė pranešimą „‘Ostermejerio’ 1775 m. agenda –
paskutinė unikali lietuviška Prūsijos kunigaikš-
tystės liuteroniška agenda” („evangelikų liuteronų
bažnyčios agenda, liturginė knyga, nusakanti pa-
maldų, krikšto, Šv. Vakarienės, kitų sakralinių ap-
eigų tvarką”*). Taigi kabutės, kuriose užrašyta pa-
vardė, liudija, jog tai nebuvo (ir negalėjo būti) gry-
nai autorinis darbas. Paskutiniąja „unikalia lietu-
viška” šiai agendai buvo lemta tapti dėl būsimo (1817
m. įvykdyto) liuteronų ir reformatų Bažnyčios su-
vienijimo, tad vėlesnės liturginių apeigų knygelės,
regis, tiesiog verstos iš vokiečių kalbos.

G. Ostermejeris parengė ir liuteronišką gies-
myną (Prūsų Lietuvoje būta tokios lietuviškų gies-
mynų „gerinimo” tradicijos – remiantis ankstesniais
leidiniais rengti savo variantą; taip pradedant M.
Mažvydo sudarytu giesmynu „Giesmės Krikščio-
niškos”, būta ir J. Bretkūno, ir L. Zengštoko, ir D.
Kleino ir kitų sudarytojų giesmynų). 1781 m. Ka-
raliaučiuje išleistos Ostermejerio „Giesmes šventos
Bažnyčioj ir Namėj giedamos” (žinoma, gotišku rai-
dynu ir pavadinimas surašytas). Deja, šio giesmy-
no laukė liūdnas likimas – bent kol kas nerasta nė
vieno išlikusio egzemplioriaus, o dauguma jų dar Os-
termejerio laikais pateko į makulatūrą. Taip nuti-
ko „konkurentui” Pilkalnio kantoriui Kristijonui
Gotlybui Milkui (parengusiam ir vėliau išleidusiam
savo giesmyną) ėmus aršiai kritikuoti ir, ko gero,
daugumai kunigų atmetus Ostermejerio naujoves
(pasak konferencijoje nedalyvavusio, bet nekart mi-
nėto Guido Michelini, „didžioji dalis tradicinio
giesmyno tekstų išmesta ar taip perdirbta, kad
sunku atpažinti”**). Pats kaltininkas kritikos ne-
nuleido tylomis, savo poziciją gynė brošiūrose, ir da-
bar Prūsų Lietuvos istorijoje (bent jau raštijos) yra
įsitvirtinęs ir taip įvardijamas epizodas: Osterme-

jerio ir Milkaus polemika. Būtent per šią prizmę pa-
žvelgė dr. Žavinta Sidabraitė (Klaipėdos universi-
tetas, LLTI), perskaičiusi pranešimą „Šviečiamojo
amžiaus emancipacijos apraiškos Kristijono Gotlybo
Milkaus ir Gotfrydo Ostermejerio polemikoje” (po-
lemika liudijusi išsivadavimą iš tradicijos: Mil-
kus, nors ir baigęs teologiją, bet netapęs kunigu
purkštaudamas prieš kunigo veikalą tarsi pasi-
priešinęs nusistovėjusiai rangų hierarchijai; Os-
termejeris, savo ruožtu, demonstravo vadavimąsi iš
nusistovėjusios giesmynų tradicijos).

Jau, matyt, pakildamas virš asmeninių nuo-
skaudų, Ostermejeris vokiškai parašė ir 1783 m. iš-
leido „Pirmąją lietuviškų giesmynų istoriją” („Ers-
te Litausche Liedergeschichte”), kurioje “pateikė
giesmynų istoriografiją, leidimo ir turinio analizę,
pateikė nemaža duomenų apie jų parengimo ap-
linkybes, giesmių autorius ir kita.”***

Vis dėlto galime viltis, kad nors vienas „išbro-
kuotojo” Ostermejerio giesmyno egzempliorius
kur nors bibliotekų gelmėse dar glūdi ir vieną gra-
žią dieną iškils į paviršių. Taip juk Krokuvoje ap-
tikta jo 1781 m. brošiūrėlė „Širdingas pagraudeni-
mas” – giesmės apie mirtį vertimas iš vokiečių kal-
bos (jį konferencijoje pristatė dr. Darius Šinkūnas;
LKI).

Ostermejerio interesai toli gražu neišsiteko te-

ologijos rėmuose. Gal kiek ir paradoksalu, kad jam
rūpėjo ir senųjų prūsų bei lietuvių mitologija, jų die-
vai. Štai parašė ir knygas vokiečių kalba „Kritiškos
pastabos apie senprūsių religijos istoriją” („Kriti-
scher Beitrag zur altpreussischen Religionsge-
schichte”; 1775), „Mintys apie Prūsų krašto senuosius
gyventojus” („Gedanken von den alten Bewohnern
des Landes Preussen”; 1780), o dar publikavo ir
straipsnius, pavyzdžiui, pristatydamas dievus Per-
kūną, Pikulį, Patrimpą. Klaipėdos universiteto at-
stovas Darius Barasa konferencijoje kėlė klausimą
„Ar galėtume Gotfrydą Ostermejerį vadinti istorijos
diletantu?”, šalia svarbiausių jo leidinių minėdamas
ir keletą kitų darbų – pvz., Trempų parapijos istori-
ją. Pranešėjas pasvarstė abi atsakymo galimybes – ir
„taip”, ir „ne”. Ostermejerio neturėta tinkamo išsi-
lavinimo, kai kurie jo argumentai bent šiandienos po-
žiūriu nepagrįsti, kita vertus – jo prestižą tuometė-
je mokslinėje visuomenėje liudija narystė Kara-
liaučiaus karališkojoje vokiečių draugijoje, publi-
kacijos jos leidinyje „Prūsų archyvas” („Preussisches
Archiv”). Į šiuos svarstymus atsiliepė tarp klausytojų
buvusi prof. Ingė Lukšaitė: galbūt Ostermejerį kaip
istoriką galima vadinti mėgėju – dėl neturėto šios sri-
ties išsilavinimo, bet ne diletantu.

Reikšmingas Ostermejerio indėlis ir kalbotyros
aruodan – 1791 m. vokiškai publikuota „Naujoji lie-
tuvių kalbos gramatika” („Neue Littausche Gram-
matik”). Jo nuopelnus lietuvių kalbai konferencijo-
je aptarė trys kalbininkės. Prof. dr. Grasilda Blažie-
nė (Lietuvių kalbos institutas) pranešime „Povilas
Ruigys ir Gotfrydas Ostermejeris” priminė ir anks-
tesnės, 1747 m. gramatikos autorių Ruigį, aptarė jų
veikalų panašumus bei skirtumus. To paties instituto
atstovės habil. dr. Onos Aleknavičienės pranešimas
„Lietuvių frazeologizmai lituanistiniuose Gotfrydo
Ostermejerio veikaluose” nekart iššaukė gyvą klau-
sytojų reakciją – Gramatikoje ir kituose darbuose Os-
termejerio raštuose pateikiami lietuviškųjų išsi-
reiškimų pavyzdžiai liudija tautos išmintį ir šmaikš-
tumą, pvz.: „skola ne moma”, „Giltinė neveizd dan-
tų” ir pan. Pati pranešėja frazeologizmus įvertino
kaip kultūrinės atminties perdavimo įrankį. Doc. dr.
Vilma Zubaitienė (Vilniaus universitetas) aptarė
„Gotfrydo Ostermejerio gramatikos (1791) leksiką ir
jos šaltinius”, kaip šaltinį pažymėdama ir gyvąją kal-
bą (nors ir būta kritikavusių, kad Ostermejeris lie-
tuviškai nemokėjęs pakankamai gerai).

Būta ir daugiau pranešimų, kuriuose vienu ar
kitu aspektu gvildenti G. Ostermejerio darbai, bet
mes jau užbaigsime, peršokdami prie tiesioginio jų
tęsėjo – Zygfrydo Ostermejerio (1759 10 23 – 1821 11 19).

Dr. Liucija Citavičiūtė (LLTI) prasmingai priminė
Gotfrydo Ostermejerio – deja, palaidojusio aštuonis
savo vaikus – sūnų Zygfrydą, stojusį aktyviai ginti lie-
tuvių kalbos teisių, vis garsiau girdintis jos „natū-
ralaus numarinimo” argumentams. Štai sureaguo-
damas į Jenos laikras�tyje „Literatur-Zeitung” is�spaus-
dintą anonimo lais�ką, Z. Ostermejeris 1817 m. pub-
likavo nedidelį traktatą „Ar patartina is�stumti lie-
tuviu� kalba� ir sulieti lietuvius su vokiec�iais?” Pra-
nešėja priminė ir lietuviškai parašytą Gotfrydo Os-
termejerio sūnaus Zygfrydo eilėraštį (nors ir ne
poezijos šedevrą), kuriame Lietuvių kalba byloja Vo-
kiečių kalbai:

<...>
Kytriai tu kalbi, bet aš prastai.
„Guten Morgen!” Argi skamb dailesniai
Už „Labryts”? Iš tikro ne puikesniai.
To, sesyte, tėmykis labai.
<...>****

_____________________________

* Mažosios Lietuvos enciklopedija, t. I, – Vilnius: Mokslo ir en-
ciklopedijų leidybos institutas, 2000.- p. 380

** Guido Michelini. Mažosios Lietuvos giesmynų istorija: nuo
Martyno Mažvydo iki XIX a. pabaigos. – Klaipėda, 2009, p. 160

*** Mažosios Lietuvos enciklopedija, t. III..., p. 345

**** Kaip ąžuols drūts prie Nemunėlio: iš Mažosios Lietuvos
XIX a. – XX a. pradžios lietuvių poezijos. – Parengė D. Kaunas. –
Vilnius: Vaga, 1986, p. 45 q

G. Ostermejerio „Pirmosios lietuviškos giesmynų istori-
jos” (1793 m.) antraštinis puslapis.

Konferencijos, skirtos G. Ostermejeriui, plakatas.



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 S6 2016 BALANDŽIO 30 D.

Ką girdėjau, mačiau ir atsimenu iš litvakų
tragedijos Lietuvoje
Romualdas
Kriaučiūnas

Prisiminimus pabudino Rūtos Vana-
gaitės knyga „Mūsiškiai”, susilaukusi
įvairių vertinimų. Autorė spaudoje tei-
gė, kad tai ne istorinė knyga – tai kny-
ga mūsų saviugdai. 

Knygoje rašoma, kad Pajuostės
miške prie Panevėžio 1941 m.
rugpjūčio 23 d. buvo sušaudyta

8000 žydų. Toli yra Pakalniai nuo to
miško, bet gerai atsimenu, ką tą dieną
girdėjau, o kitą – mačiau. Pakalniai –
mano tėvo gimtasis kaimas. Buvo gra-
ži vasaros diena. Po pietų tolumoje pa-
sigirdo kažkoks tratėjimas ir su nedi-
deliais pertrūkiais tęsėsi keletą va-
landų. Girdėjau, bet garsas nebuvo nei
pažįstamas, nei garsus. Kitą dieną
buvo ramus, saulėtas sekmadienis.
Tėvas mane pasiėmė ir kartu per lau-
kus ėjome į girdėto tratėjimo pusę. Po
kiek laiko priėjome miško pakraštį, pu-
šyną smėlėtoje žemėje. Radome du
pailgus smėlyje sukastus kauburius.
Aplink švelnus vėjelis sklaidė suplė-
šytus popieriaus lapus ir mažas kny-
geles, panašias į maldaknyges. Tėvas
tuos popierius pavartė, bet nieko ne-
sakė. Aplink mėtėsi ir šiek tiek su-
plėšytų rūbų. Tik tada aš susiejau tą
girdėtą tratėjimą ir naujai supiltus
kauburius. Tratėjimas – tai man iki tol
negirdėta kulkosvaidžių kalba. Ne-
trukus parėjome namo į Pakalnius, bet
nepamenu, kad tėvas būtų nors ką sa-
kęs ar aiškinęs. Atsimenu jo liūdną
veidą.

Nežinau, tais pačiais metais ar
vėliau, mūsų valsčiaus miestelyje Nau-
jamiestyje buvo vietinių vyrų suėji-
mas. Ten nuvyko ir tėvas. Vėliau
mama pasakojo, kad suėjime vyrai
buvo vaišinami, o veikiau – tiesiog gir-
domi degtine. Gal buvo ir kokių kalbų,
bet ji to neminėjo. Pasakė tik tiek – po
kurio laiko tėvas susigaudė, kad čia
kažkokia būsimo smurto pradžia ir per
šonines duris pasišalino. Vėliau, jau
karui pasibaigus, iš mamos teko gir-
dėti užuominų, kad kai kurie mūsų
Gustonių kaimo vyrai į pirtį, kurioje
buvo suvaryti žydai, įmetė granatą ar
dar kažką daugiau padarė. Baisu!

Tuo pat metu iš savo mamos nu-
girdau, kad ji nusivylusi ir smerkian-
ti savo jaunesniąją seserį, gyvenančią
Panevėžyje: sesuo pasisavinusi žydų
turto. Tai galėjo būti kažkokie baldai,
bet kokie, tikrai nežinau. 

Mūsų Gustonių kaimas buvo apie
12 km. į vakarus nuo Panevėžio. Pu-
siaukelėje į Panevėžį buvo Berčiūnų
kurortas. Prieš karą jis tapo pagrin-
diniu kurortu Panevėžio miesto ir ap-
linkinių vietovių gyventojams. Šis
kurortas tapo ir žydų mėgstama poil-
sio vieta. Internete radau, kad dalis
turtingų žydų turėjo vilas ir jas nuo-
modavo poilsiautojams. Remiantis vie-
nais šaltiniais, 1938 m. šiame kurorte
buvo 27 vilos. Taip pat dar buvo apie 30
vasarnamių. Vilos priklausė dau-
giausia žydų tautybės asmenims. Tai
buvo prekybininkai, mėsininkai, ve-
žikai ir kiti. Iš lietuvių vilas turėjo
įstaigų tarnautojai. 1939 m. Berčiū-
nuose laikinai apsigyveno žydų tau-
tybės asmenys, atvykę iš hitlerinės Vo-

kietijos užimto Klaipėdos krašto. 
1939–1940 m. Berčiūnuose buvo statoma nedide-

lė katalikų bažnyčia. Jos architektas – Jonas Mulo-
kas. Koplyčia buvo pašventinta tik 1944 m., bet dar
nebuvo visiškai įrengta. Mes ten pėsčiomis kartais
nueidavome į šv. Mišias, bet reikėdavo stovėti šven-
toriuje. Koplyčia buvo kurorto rajono gale ir kol nu-
eidavai tekdavo praeiti nemažai vilų ir vasarnamių.
Vieną sekmadienį taip einant į bažnytėlę mus nu-
stebino neregėtas vaizdas. Žmonių nebuvo matyti, bet
daugelio vilų ir namelių durys buvo atidarytos, kai
kur išdaužyti langai, išmėtyti drabužiai. Siaubingas
vaizdas visam gyvenimui. Netrukus sužinojome, kad
ten prieš dieną ar dvi nusiautė kažkokia kariuome-
nės komanda ir išsivarė ar išvežė ten buvusius žydus.
Tikrai nežinau, bet spėju, kad tai įvyko po jau minėtų
skerdynių Pajuostės miške.

Žvelgiant į praeitį, darosi aišku, kas tokia buvo
pas mus kaime atsiradusi gal dvylikos metų mergaitė
Bronė. Man dabar net nekyla klausimas, ar ji buvo
žydaitė. Mano tėvai, kaimo mokyklos mokytojai, su
reikalais dažnai vykdavo į Panevėžį. Ten gyveno ir
jų gydytojai, dantistai, kolegos mokytojai. Jų tautybės
nežinau. Bronė atsirado ankstyvą pavasarį, gal 1943
metais. Mama mums sakė, kad apie jos buvimą pas
mus niekam nesakytume. Ji nenorėjo, kad ją maty-
tų mokyklą lankantys kaimo vaikai. Smalsaudamas
paklausiau mamos, iš kur ji ir kur jos tėveliai. Man
buvo atsakyta, kad Bronės tėveliai išvyko atostogų
ir paprašė mamos Bronę pagloboti. Ji pas mus išbuvo
maždaug mėnesį. Tuo metu man tokio atsakymo ir
užteko. Niekada mamos nepaklausiau ir nieko dau-
giau nesužinojau apie tą paslaptingą mergaitę. Ji
buvo juodų akių ir plaukų, veidas – švelnių žydiškų
bruožų, odos spalva balta su bronziniu atspalviu.
Buvo drąsi ir gudri. Visa tai prisiminiau jau gy-
vendamas Amerikoje, prasidėjus nacių kolaborantų
medžioklėms.

Įstrigo dar vienas vaizdelis. Nežinau, ar jis tin-
ka čia minėti. Atsimenu tiek. Būdamas gal kokių še-
šerių, įsižiūrėjau į vieną klasiokę. Tiesiog ją įsimy-
lėjau. Tai pastebėjo mano mama (ar jai pats pasigy-
riau). Ji buvo batsiuvio dukra. Mama motiniškai pa-
tarė su ja per daug nedraugauti, nes ji esanti kitos so-
cia linės klasės. Tik  rusams atėjus,  man paaiškėjo
tas klasių skirtumas. Jos tėvas Pasekas neva su gė-
lė mis sutikęs okupantus iš Rytų. Ar jis turėjo ko-
munistų partijos nario bilietą? Nežinau. Ar jis buvo
žy dų tautybės? Irgi nežinau. Bet mūsų prisimini-
muose tik komunistai ir žydai taip sutikę okupantus
iš Rytų...

AVROM SUCKEVER

VEIDAI PELKĖSE

Šildau arbatą tavo laiškais,

vienintelis lobi, –

lieka pilkų pelenų

lapai ploni,

tiktai aš juos skaitau,

tiktai aš atsisveikinu su tavimi.

O vėjau, nedvelk nuo kapų!

Te alsavimas būna tylus, tylus, –

vienas gūsis,

ir gydantis tavo grožis

pavydu išgrindžia visus kelius.

Kokia tu brangi

lapuos pilkų pelenų,

kaip šviesiai tu išeini

lapais pilkų pelenų, –

tiktai aš juos skaitau,

tiktai aš atsisveikinu su tavimi...

Vertė Alfonsas Bukontas

Panevėžys XX amžiaus pradžioje.



trūksta idėjų vis naujiems kūriniams, o ir įkvėpimo
bei didelio noro juos kurti nestokojau, be to, jie mie-
lai buvo atliekami”. Netrukus kompozitorė pajuto,
kad yra subrendusi ir stambesnių kūrinių rašymui
– pirmasis jų buvo „Mišios Palaimintajai Mergelei
Marijai” chorui a cappella. Tuo metu, kai kompozi-
torė rašė šv. Pranciškaus „Saulės giesmę”, tarsi at-
sitiktinio sutapimo dėka Dievo Apvaizda jai atsiuntė
kelionę į Asyžių, gimtąjį šv. Pranciškaus miestą... 

Autorė sako, kažin, ar iš viso būtų gimęs troš-
kimas kurti, ar būtų atsiradęs šis ir daugelis kitų kū-
rinių, jei ne nuostabios vasaros, praleistos gamtoje
kartu su artimaisiais. „Tėvai nuo pat mano mažumės
nuomojo pusę trobos itin autentiškame kaime prie
Baltųjų Lakajų ežero. Visos vasaros ten prabėgdavo.
Ir žvejodavom, ir valtelėmis irstydavomės, ir uo-
gaudavom, kur nori, ten eini – laukai, pievos, miš-
kai... O kokie saulėlydžiai! Juk kiekvieną vakarą jie
kitokie, tarsi nematomo dailininko teptuku nuta-
pyti”, – iki šiol gamtos patirtis ir išgyvenimus Kris-
tina nešiojasi savo širdyje. Tą gražią Dievo kūrini-
ją, gėrį, tvyrantį aplinkui, kompozitorė sako, tarsi su-
gėrusi į save. Ir nors tenka gyventi mieste, ji save lai-
ko gamtos vaiku, kaip ir šv. Pranciškus. Tie kaimo
prisiminimai, išgyvenimai turėjo įtakos daugelio jos
kūrinių, tiek pasaulietinių, tiek ir religinių atsira-
dimui, tai ir šv. Pranciškaus „Saulės giesmė”, „Didi
Šventoji” – giesmė Dievo Tarnaitės Barboros Žaga-
rietės garbei, „Magnificat” , „Pavasario eskizas” for-
tepijonui ir simfoniniam orkestrui bei kt. kūriniai.

Kompozitorės triumfas Amerikoje

Pasirodo, pirmieji choriniai ir instrumentiniai
kompozitorės K. Vasiliauskaitės kūriniai kartu su
išvažiuojančiais atlikėjais „kirto” Lietuvos sieną dar
sovietmečiu. Valstybinis Vilniaus kvartetas „Tris lie-
tuvių liaudies dainas” yra atlikęs daugelyje Europos
ir Amerikos miestų. Lietuvai atkūrus nepriklauso-
mybę, užsieniečiai ėmė domėtis
Lietuvos ir Pabaltijo muzika bei
menu. „Tuo metu sulaukiau skam-
bučio iš Kompozitorių sąjungos su
klausimu, gal turiu kūrinių mo-
terų chorui, nes jų ieško chorvedys
iš Amerikos Vance Wolverton.
Jam pateikiau dvi savo dainas,
kurias netrukus išleido Santa Bar-
baros muzikos leidykla (direktorė
Barbara Harlow)”. Netrukus šis
žmogus Kristinos jau asmeniškai
paprašė atsiųsti daugiau savo kū-
rinių. „Tuomet pateikiau savo pir-
mąsias ‘Mišias Palaimintajai Mer-
gelei Marijai’. Jos taip pat buvo
publikuotos šioje leidykloje. Įdo-
miausia, kad viena šių Mišių da-
lis ‘Agnus Dei’ tapo labai populia-
ri tarp daugelio Amerikos cho-
rų,” – džiaugėsi kompozitorė. 

Kai K.Vasiliauskaitę pasiekė dar vienas laiškas
su prašymu, kompozitorė kaip tik turėjo parašiusi
„Kalėdines Mišias”. Šis kūrinys vėlgi buvo iš-
spausdintas Santa Barbaros muzikos leidykloje.
Nuostabu, kad, išspausdindama kūrinius, ši lei-
dykla juos plačiai išreklamuoja visame pasaulyje.
Taip buvo paviešinta kompozitorės K.Vasiliauskai-
tės kūryba ne tik plačiojoje Amerikoje, bet ir kitose
užsienio šalyse. Užsimezgęs vaisingas bendradar-
biavimas kompozitorei buvo nemenkas impulsas to-
lesnei kūrybai. O laiškai iš Amerikos vėl lankė K. Va-
siliauskaitę. Dabar lietuvę kompozitorę atrado ir jos
kūryba labai susidomėjo Atlantos Emory universi-
teto Teologijos fakulteto mišraus choro „The Cand-
ler Choraliers” vadovė Marian E. Dolan. Kristina jai
pasiūlė dar vieną savo naują kūrinį – „Mišias šv. Ce-
cilijos garbei”. 

Netrukus kompozitorė sužinojo, jog šį kūrinį la-
bai pamėgo universiteto choristai ir jos garbei net
fanų klubą sukūrė! Šito Kristina, sako, tikrai nesi-
tikėjusi, kaip ir dar vienos staigmenos. Universite-
tas savo mylimą kompozitorę pakvietė atvykti į
svečius! 2003 metų balandį Kristinai lankantis At-
lantoje, čia vyko Pabaltijo šalių sakralinės chorinės

muzikos koncertas „Baltijos gintaras”. Į lietuviško
repertuaro dalį buvo įtraukti šie Kristinos kūriniai:
„Mišios šv. Cecilijos garbei”, „Kyrie” iš „Mišių Pa-
laimintajai Mergelei Marijai” bei keletas giesmių, iš
kurių ypač daug simpatijų sulaukė giesmė „Tikiu”
(žodž. B. Brazdžionio). Lietuvių autorė buvo įvardinta
kaip „Baltijos gintaro” garbės svečias. Apie Kristi-
ną Vasiliauskaitę bei jos kūrybą rašė miesto laik-
raščiai. Į šį koncertą suplūdo lietuviai išeiviai. Ta pro-
ga pirmą sykį Atlantoje buvo paaukotos lietuviškos
šv. Mišios. „Buvau nustebinta, kaip amerikiečiai su-
geba ir moka įvertinti žmogų, atvirai ir nuoširdžiai
džiaugiasi kitų talentais ir pasiekimais. Ši kelionė
man tarsi atvėrė akis. Supratau, kad mano darbas ir
kūryba nėra veltui, nes rado atgarsį žmonių širdy-
se. Ir ko gi daugiau reikia kūrėjui, kai taip įverti-
namas jo darbas!” – kolegų iš už Atlanto nuoširdu-
mu džiaugėsi kompozitorė.

Tačiau kompozitorės Vasiliauskaitės triumfas už
Atlanto tuo nesibaigė. Susižavėję talentingos lietu-
vaitės kūryba, amerikiečiai ilgokai neišleido jos iš
savo akiračio. Ta pati Marian E. Dolan 2004 metų
kovą ją vėl pakvietė į Ameriką. „Šįsyk į Floridą, kur
vienoje bažnyčioje buvo suorganizuota konferenci-
ja apie Pabaltijo istoriją ir religinę muziką. Čia jau
buvo atvykę nemažai svečių iš įvairių Baltijos šalių”.
Šiame renginyje K.Vasiliauskaitę susirinkusiems pri-
statė garsi Pasaulio lietuvių dainų švenčių organi-
zatorė, chorvedė bei dainų autorė Rita Kliorienė. 

Trečios kelionės į Ameriką priešistorė buvo to-
kia. Puikus Santa Barbaros kamerinis choras „The
Quire of  Voices” (vadovas Nathan J. Kreitzer) įtrau-
kė į savo repertuarą Kristinos „Mišias Palaiminta-
jai Mergelei Marijai” ir bekeliaudamas po pasaulį,
visuose koncertuose atliko minėtą kūrinį. Pasise-
kimas didžiausias! Choristai tuos metus juokauda-
mi pavadino Kristinos Vasiliauskaitės metais. „Ne-
trukus gavau laiškelį, kad į Vilnių atvyksta šio
choro dalyvė Suzan Kuhen ir labai nori su manimi

susitikti. Susitikusios ilgai bendravome, ji daug
klausinėjo, domėjosi mano muzikine veikla ir po-
kalbio pabaigoje įteikė mano Mišių įrašą. Perklau-
sius jį, man tiesiog užėmė kvapą, tai buvo idealus at-
likimas,” – nesitvėrė džiaugsmu kompozitorė. 

2004 metų lapkritį Kristina jau krovėsi lagami-
nus į trečią kelionę Amerikon. Kompozitorė Santa
Barbaroje dalyvavo didžiuliame chorų festivalyje
„Santa Barbara Historic Venues Choral Festival”.
Baigiamasis šio renginio kūrinys – tai specialiai kom-
pozitorės parašyta giesmė „Ave Maria”, kurią atli-
ko jungtinis 300 studentų choras iš įvairių Califor-
nijos aukštųjų mokyklų. 

Galima sakyti taip, kad Amerikoje lietuvaitė
kompozitorė jautėsi tarsi nešiojama ant rankų.
Nuostabu, kad šios visos kelionės į Ameriką, pri-
pažinimas ir jos kaip kūrėjos įvertinimas, Kristinai
padovanojo didžiulį kūrybinį pakilimą. Kūrėja visas
savo patirtas teigiamas emocijas sudėjo į 5 dalių kū-
rinį chorui, vargonams ir instrumentiniam an-
sambliui „Magnificat”. Tai buvo jos padėka Dievui
už patirtas malones.
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Kompozitorė Kristina Vasiliauskaitė: 

„Pasaulį turime kurti kartu su Dievu” (2)

Audronė Gelžinienė

Pabaiga. Pradžia 2016 m. balandžio 23 d. „Kultūroje”

Televizija nepaviliojo

Baigusi studijas, Kristina gavo paskyrimą dirb-
ti televizijos muzikos laidų redaktore Lietuvos te-
levizijos ir radijo komitete. Iki tol ji labai bijojo, kad
nereikėtų gyventi ir dirbti kitame mieste. „Atsiskirti
nuo tėvų man būtų didžiausia tragedija”, – prisi-
pažįsta kompozitorė. Darbas televizijoje buvo pa-
kankamai sunkus ir neįprastas. Reikėjo organi-
zuoti koncertines laidas, derinti laiką su atlikėjais,
rašyti koncertų programas. Kristinai teko pabūti ir
televizijos muzikinės laidos „Tonika” vedančiąja. Re-
dakcijoje Kristina sutiko daug įdomių ir talentingų
žmonių. Čia darbavosi puikios režisierės Galina Dau-
guvietytė bei Julija Adamkevičienė, taip pat muzi-
kologė Jūratė Vyliūtė. „Jos sukurdavo ypač gerų lai-
dų, kokių, deja, dabar labai pasigendu”, – apgailes-
tavo Kristina.

Nors darbas televizijoje reikalavo daug jėgų ir
energijos, Kristina visomis išgalėmis stengėsi surasti
laiko ir kūrybai, pamažu atsiskleisdama kaip kom-
pozitorė. Rašė kūrinius televizijos ir radijo muzikos
kolektyvams, be to, atradusi nuostabią Ramutės Sku-
čaitės poeziją, pagal šios poetės eiles sukūrė daug vo-
kalinių ir fortepijoninių kūrinių vaikams. Norėjo-
si kuo daugiau laiko skirti kūrybai, tad praėjus tre-
jiems metams, jaunoji kompozitorė atsisveikino su
pirmąja darboviete. Ji sugrįžo į Nacionalinę M. K.
Čiurlionio meno mokyklą ir daugybę metų dirbo
koncertmeistere pas savo seserį, puikią smuiko pe-
dagogę Beatą Mariją Šmidtienę. Kompozitorė tikė-
josi, kad greitai atsiras pamokų pagal jos specialy-
bę, bet iki šiol taip ir nepavyko jų gauti... „Svar-
biausia mokytojui būti kantriam ir mylėti vai-
kus”, – tokia jos sėkmės su jaunimu formulė. Įdomu
tai, kad, dirbdama M. K. Čiurlionio menų mokykloje,
kompozitorė parašė nemažai muzikos kūrinių, skir-
tų būtent suaugusiems.

Sakralinė muzika – didžioji meilė

Įdomus ir netikėtas posūkis kompozitorės Kris-
tinos Vasiliauskaitės kūryboje atsirado tuomet, kai
Lietuva ėmė vaduotis iš sovietinės imperijos gniauž-
tų. „ Kai 1988 m. Vilniaus Arkikatedra buvo grąžinta
tikintiesiems, o mano brolis Bernardas buvo pa-
skirtas Arkikatedros vyriausiuoju vargonininku,
tuomet pajutau, kad atsiranda nauja kūrybinė erd-
vė, atverianti išskirtines galimybes per muziką
prisiliesti prie amžinųjų vertybių. Juk 50 metų Lie-
tuvoje religinės muzikos niekas nekūrė...” Kristina
su dideliu entuziazmu ėmėsi kurti sakraliąją muziką,
rašė giesmes Arkikatedros vaikų ir jaunimo cho-
rams, pastarajame metus laiko ir pati giedojo. Pri-
siminusi tą metą, Kristina juokaudama sako, kad už-
teko atidaryti savo sakraliosios kūrybos vartus, ir
atrodė, kad jos sukurti kūriniai tiesiog pilte pasi-
pylė... 

Sakralinė muzika iki šiol yra Kristinos didžioji
meilė. „Tuomet man pačiai buvo atradimas, kad ne-

Kompozitorė Kristina Vasiliauskaitė.
Eglės Jokūbonytės nuotr.

Taizė akimirka su broliu Robu.



Kristinos kūriniai –
tarp žymiausių pasaulio 

kompozitorių opusų

Šiek tiek aprimus amerikiečių
euforijai, Kristiną netikėtai susirado
britų pora, kilusi iš Žagarės. Jie ieš-
kojo kompozitoriaus, galinčio para-
šyti kūrinį apie Barborą Žagarietę.
Choras „Wordsworth Singer” (diri-
gentas James Grossmith) planavo at-
važiuoti iš Anglijos ir atlikti minėtą
kūrinį. Kristinai tai buvo netikėta pa-
žintis su Barbora Žagariete, apie ku-
rią kompozitorė nieko nežinojo. „Bar-
boros Žagarietės istorija mane su-
krėtė. Aš tikrai stebiuosi, kiek nedaug
mes žinome apie savo krašto iškilias
asmenybes ir kaip mažai rūpinamės
jų populiarinimu”, – apgailestauja
kompozitorė. 2006 metų vasarą į „Ža-
garės vyšnių festivalį” atvykę svečiai
kūrinį atliko lietuviškai, o pačią au-
torę kitais metais pasikvietė į Angli-
ją. 2007 metų sausio 27 d., minint
Kumbrijos ir Lietuvos kultūrinį ben-
dradarbiavimą, Anglijoje, Wigtono
mieste Kristina dalyvavo renginyje
„Su meile – from Lithuania with
love”. Renginyje skambėjo minėto
choro užsakymu parašyta giesmė
„Didi Šventoji” (žodž. Lacrimos) bei
„Mišios Palaimintajai Mergelei Ma-
rijai”.

2013 metų  pabaigoje Amerikoje,
New Hampshire Hempšyro valstijoje,
Peterbourougho choras „Monad-
nock” (vadovas James Scharrock) su-
manė surengti koncertą „Lietuviš-
kos Kalėdos”. Tarp kitų lietuvių kom-
pozitorių liaudies giesmių ir dainų,
pagrindiniu programos kūriniu buvo
pasirinktas K. Vasiliauskaitės „Mag-
nificat” - Švč. Mergelės Marijos pa-
dėkos malda. Kristina Vasiliauskaitė,
kaip garbės viešnia, taip pat buvo pa-
kviesta į šią šventę. Tačiau šį sykį
Amerikos gamta iškrėtė nemalonų
pokštą. Įsismarkavo didžiulė pūga ir
ne visi choro dalyviai, kurių daugu-
ma yra pagyvenę žmonės, galėjo at-
vykti į koncertą. Organizatoriai ren-
ginį perkėlė į 2014 metų sausio mė-
nesį. Autorę po koncertų Peterbou-
roughe ir Bostone iš Amerikos pasi-
ekė nepaprastai šilti ir džiaugsmingi
atsiliepimai. „Fantastiškas koncertas!
Jūs, visi jo dalyviai, esate saulės spin-
dulys, gaivus vėjas, įkvepiantis ir
duodantis sparnus. O kompozitorė
Kristina Vasiliauskaitė – deimantas,
spindintis Lietuvos danguje”.  

Tuo pat metu, kai Amerikoje
buvo suplanuotas renginys „Lietu-
viškos Kalėdos”, Kristinos kūrinys Šv.
Pranciškaus „Saulės giesmė” skam-
bėjo Miunchene, atliekamas Bavarijos
radijo choro, kuriam dirigavo talen-
tingoji lietuvaitė Mirga Gražinytė-
Tyla. „Saulės giesmė” buvo atliekama
greta žymiausių pasaulio autorių kū-
rinių: Franciso Poulenco „Žiemos ke-
lionė”, Ottorino Respighi „Šlovės gies-
mė Gimusiajam” (Lauda per la Nati-
vita del Signore), Arvo Piarto „Sep-
tynios Magnificat antifonos”, Benja-
mino Britteno „Šlovinimų vainikas”.
Po mėnesio šis Kristinos kūrinys
buvo atliktas darsyk, tuomet jam di-
rigavo garsus Bavarijos radijo sim-
foninio orkestro meno vadovas Ulfas
Schirmeris. Lietuvoje šį ypatingą
Kristinos Vasiliauskaitės kūrinį at-
lieka tik choras „Aidija”. Toks pri-

pažinimas užsienyje, be abejo, itin
džiugus kompozitorei, kadangi Lie-
tuvoje ji dažnai jaučiasi nevertinama.
Štai kad ir jos sukurtas „Stabat Ma-
ter”, kompozitorė stebisi, atrodo, tik-
rai yra progų Lietuvoje jį atlikti, bet
jis kažkodėl visai užmirštas...

Dar vieno malonaus netikėtumo
dėka kompozitorės gyvenime atsira-
do Taize. Sykį giminaitė pakalbino ją
nukeliauti į Prancūziją ir aplankyti
Paryžių. Kelionės maršrutas vedė ir
į nuostabios gamtos apsuptą Taize
kaimelį, kuriame įsikūrę broliai vie-
nuoliai. „Atsidūrus tenai, įspūdis
buvo neapsakomas! Mane tiesiog pa-
vergė Taize giesmės, kurias gieda
visa bažnyčia, visa bendruomenė... O
koks grožis, kai tas giesmes gieda
patys vienuoliai, kurių balsai tiesiog
dieviški”. Ir vėlgi Kristinai Aukš-
čiausiasis tarsi parinko naują misiją.
Broliai, sužinoję, kad Kristina yra
kompozitorė, paprašė jos pagalbos.
„Taigi teko daug laiko sugaišti, kol
drauge su Romualdu Gražiniu išver-
tėme nemažą pluoštą Taize giesmių į
lietuvių kalbą. Vėliau parašiau net ke-
lis šimtus solo giedojimų lietuviš-
kai”.

Kurti pasaulį kartu su Dievu 

Savo, kaip kompozitorės misiją,
Kristina įvardija taip: „Mes turime
kurti pasaulį kartu su Dievu. Ma-
nau, kad muzikos rašymas man yra
duotas kaip Dievo dovana, kurią turiu
priimti, o vėliau sugrąžinti žmonėms.
Jei neišlaukiu reikiamo momento,
neturiu sąlygų, tuomet nesijaučiu
Dievo įrankiu, kuris gali padaryti
kažką gero Dievo garbei ir žmonių
džiaugsmui. Kompozitoriaus darbui
reikalingas labai didelis vidinis su-
sikaupimas ir įsijautimas. Ir kaip
būna apmaudu, kai esu nusiteikusi
kūrybiniam darbui, o tuo metu, kaip
tyčia, atsiranda įvairiausių trukdžių.
Deja, nesugebu atsiriboti nuo triukš-
mingos aplinkos, kurios apstu visur.
Tuomet vyksta tarsi vidinė kova su
mus supančio pasaulio agresija. 

Įsivaizduokit, kaip sunku šiuo-
laikiniame pasaulyje surasti tylią
erdvę, kad galėčiau susikaupti kūry-
bai, neišblaškant palaimintos būse-
nos... Tyla man turi aukso vertę! Be to
reikia turėti ir milžiniško užsispyri-
mo, valios, kad nepasiduotum, atsi-
laikytum ir būtinai padarytum tai, ką
esi sugalvojęs”. K. Vasiliauskaitė la-
bai stengiasi, kad jos kūriniai būtų
gražūs, kad kiekviena nata būtų rei-
kalinga kūrinyje, o ne šiaip sau ten at-
sidūrusi. „Atlantoje labai garsi ame-
rikiečių kompozitorė Alisa Parker
dalyvavo, repetuojant mano „Mišias
šv. Cecilijos garbei”. Apie „Agnus
Dei” dalį ji yra pasakiusi: „Puiku,
nėra nei vienos nereikalingos natos”!
Amerikiečių manymu, tai buvo di-
džiulis įvertinimas”.

Kristina pati stebisi Apvaizdos
veikimu jos gyvenime. Ji, subrandi-
nusi idėją, sukuria kūrinį, tačiau
jam neturi jokių planų. „O vėliau tas
kūrinys, mano didžiai nuostabai, tar-
tum pradeda gyventi savo gyvenimą,
kažkur kažkas jį atranda ir atlieka...
Juk tai nuostabu! Argi ne Apvaizdos
dėka galėjau net keturis kartus paskui
savo kūrinius nukeliauti į Ameri-
ką”, – stebisi kompozitorė. q
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Balandžio 18 dieną Vokietijos sostinės Čekų centre vyko lietuviško dokumentinio
filmo „Stebuklų laukas” premjera Berlyne. „Stebuklų laukas” – tai dokumentinė
poema apie žmones, daugiau nei 20 metų gyvenančius Budos miške, netoli buvu-
sio Kariotiškių sąvartyno. Ketverius metus kurtas dokumentinis filmas tarsi iš paties
sąvartyno gyventojo perspektyvos pasakoja apie nykstančią unikalią bendruome-
nę, jos dienos ritmą, unikalų gyvenimo būdą, kasdieninius džiaugsmus ir rūpesčius.
Filmas, pakerėjęs šiluma ir žmogiškumu, ne veltui atrinktas į daugelio festivalių prog-
ramas Lietuvoje ir užsienyje, kur sulaukė žiūrovų įvertinimo. 

2016 m. balandžio 22
– birželio 5 d. Turino
Pinacoteca dell’Acca-
demia Albertina ga-
lerijoje veiks daili-
ninko Mstislavo Do-
bužinskio kūrinių,
saugomų Lietuvos te-
atro, muzikos ir kino
muziejuje, paroda.
Ekspozicijai Italijoje
atrinkti scenografijos
eskizai iš trylikos Vals-
tybės teatre Kaune
pastatytų spektaklių. Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejuje saugomą M. Do-
bužinskio darbų kolekciją sudaro daugiau nei tūkstantis vienetų – tai vertingiausias
scenografijos eskizų rinkinys muziejuje ir didžiausia šio dailininko teatro dailės kū-
rinių kolekcija Lietuvoje, kuri 2009 m. pripažinta nacionalinės reikšmės dokumen-
tiniu paveldu ir įtraukta į UNESCO programos „Pasaulio atmintis” Lietuvos nacio-
nalinį registrą. 

Kultūros kronika

Kovo 19 dieną Kano mieste Prancūzijoje įvyko Baltijos šalių kultūros atašė susitiki-
mas su vieno garsiausių Normandijos regiono Šiaurės šalių kultūros festivalio va-
dovu Jérôme Remy ir programų koordinatore Marion Cazy. Lietuvos kultūros atašė
Vida Gražienė, Latvijos kultūros atašė Laura  Stokmane-Guillope ir  Estijos kultūros
atašė Rea Rannu Ideon su festivalio organizatoriais aptarė Baltijos šalių kultūros pri-
statymą 2018 metais, švenčiant nepriklausomybės šimtmečio paminėjimą. 2018 me-
tais Baltijos šalių kultūros ir meno pasiekimų pristatymas dar kartą suteiks galimy-
bę prancūzams išsamiai susipažinti su Lietuvos, Latvijos ir Estijos šalių kūrybiškumu
ir kultūros inovatyvumu.

LR ambasadoje
Washingtone ati-
daryta Arūno Bal-
tėno ir Mindaugo
Ažušilio fotografi-
jų paroda „Lietu-
va. Dialogas apie
vertybes”. Arūnas
Baltėnas kuria Lie-
tuvos etninių re-
gionų gyvenimo fo-
tografijų archyvą,
siekdamas įamžinti
žmones, jų buitį ir
kasdienybę. Min-
daugas Ažušilis Lietuvos fotografijos lauke pasirodė vos prieš kelerius metus ir at-
stovauja pačią jauniausią fotografiją naudojančių menininkų kartą, tačiau savo de-
biutiniu projektu „Laimė Lietuvoje” kalba apie tą pačią vertybių sistemą, tokią aktualią
ir A. Baltėnui. 
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Atkelta iš 7 psl.


