
Keistas dalykas toji vaikų literatūra. Bene vienintelė iš visų
literatūros žanrų ir sričių ji man tebeteikia didžiausią
skaitymo džiaugsmą ir atradimo virpulį. Gal todėl, kad

prisimenu nuostabias savo vaikystės knygas ir jų autorius – Ast-
ridą Lindgren, Tuvę Janson, Wilhelmą Haufą, J. Kriusą, J. Ver-
ną ir tiesiog negaliu įsivaizduoti, kad kas nors – suaugęs ar vai-
kas – yra neskaitęs „Kapitono Granto vaikų”, „Timo Talerio, arba
parduoto juoko”, pagaliau – „Brolių Liūtaširdžių” ar „Pepės Il-
gakojinės” (su liūdesiu turiu pasakyti, kad Seimo pirmininkė
neskaitė, nes praėjusį rudenį, per bibliotekininkų konferenci-
ją, kurioje dalyvavo Švedijos karalienė Silvija, Seimo pirmininkė,
skaitydama pranešimą, nemirtingosios knygos pavadinimą iš-
tarė taip – „Pepė Ilgakojė”. Kažin, kaip tatai buvo išversta Jos
Didenybei Silvijai?..Tikiuosi, kad vertėjas pasielgė diplomatiš-
kai ir pažodžiui nevertė).

Ir tegu man nepasakoja nykūs suaugusieji, kad grožinė li-
teratūra reikalinga visokiai informacijai kaupti ir kuo daugiau
sužinoti, neva tik žinodami mes galime, įsigaliname, išmokstame
ir taip toliau, ir taip toliau. Koks bjaurus melas – knygas mes my-
lime pirmiausia už tai, kad jos neįpareigoja žinoti to, ko neno-
ri ir ko nereikia žinoti, jos žavios ir prasmingos tuo, kad verčia
verkti, juoktis, baisėtis, veikia mūsų vaizduotę ir nutrina rea-
liojo ir mistiškojo pasaulio ribas. 

Ir tegu tie surukę suaugėliai nebamba, kad jie tai jau vaikų
knygų neskaitė ir neskaitys, tai nerimta lektūra, laiko švaistymas ... Ir tegu ne-
skaito, nes jie jau gimė seni, jie niekada nebus vaikais ir neatras dangaus kara-
lystės. Na, gal jie bus labai nusipelnę ir daug visko nuveikę, tai gal Viešpats ir su-
ras jiems jų vertą buveinę, tokią, kurios nepasiekia vaikų juokas, vienaragių ka-
nopų dunksėjimas ir spalvotų krioklių muzika.

Ir tegu tie suaugusieji nerašo pamokomos, gyvenimiškos, teikiančios žinias
ir auklėjančios literatūros vaikams – nereikia nužudyti vaikų vaizduotės pačiame
jos gražume. Ir nereikia tiesmukai vaikų mokyti. Pavyzdžiui, kaip suprasti M.
K. Čiurlionio paveikslus – tarkim, „Pasaką”, kur vaikas sėdi prie pienės pūko, o
virš jo – didžiulis paukštis... Autorius prirašys lyriškų sakinių apie pievos gro-
žį ir saulės šviesą, ir taip toliau. O kur kosmosas? Kur metafizika? Juk Čiurlio-
nis – metafizikos poetas...Gal ta pienė – visai ne pienė, o planeta?.. O paukštis –
visai ne paukštis? Juk jis toks keistas – jo sparnai neproporcingi, vienas, masy-
vusis, sminga vertikale į apačią...uola kažkokia, nežemiškas bazaltas...

O kadangi vaikų literatūrą dažnai imasi rašyti, anot p.Gražinos Slavėnienės,
„geranoriški tėveliai arba pedagogai” ir ši tendecija, bėgant amžiams, nesikei-
čia – belieka tik tikėtis, kad visada atsiras vaikų, kuriems skaitymas bus bran-
gus pats savaime. Kaip malonumas, kaip būdas suprasti ir atrasti save – ten, nuo-
stabiame vaizduotės pasaulyje. Be jokių ten edukacinių – informacinių paska-
tinimų. 

Jeigu jūs nemylite knygų ir grožinė literatūra jūsų netraukia, vadinasi, kaž-
kas jau paskatino jus ir nužudė jūsų vaizduotę... 

Renata Šerelytė
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Spaudos, radijo ir televizi-
jos rėmimo fondas 2016
m. suteikė 10 000 euro
paramą šeštadieniniam
„Draugo” priedui „Kultūra”,
projektui „Lietuvos kultū-
 ros sklaida ir kultūros pa-
veldo išsaugojimas bei lie-
tuvybės puoselėjimas pa-
saulyje”

Šio šeštadienio Kultūros turinys

OBUOLIŲ  SAPNAI

Nekrėsk obels prieš naktį žalią,
Prieš tamsą gilią,
Kai obuolių durelės verias
Lyg akys tyliai,

Kurios sapnuoja, bet nežino,
Kad sapną mato,
Kad sukasi gelmėj žvaigždyno –
Sode  visatos.

Nekrėsk obels prieš naktį ramią,
Vos vos vėjuotą,
Suduš  balta žvaigždė į žemę –
Besapnę, juodą.

Užvers sapnų duris rausvąsias
Pakilus saulė,
Ir ant žolės rasas terasiu
Kitų pasaulių.

Renata  Šerelytė

M. K. Čiurlionis. Pasaka (II). Iš ciklo: triptikas ,,Pasaka”, 1907
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Iš k.: antras – V. Volertas, ketvirtas – P. Jurkus, Danutė ir Kostas Ostrauskai. New Yorkas, „Kultūros Židinyje”. 

Virginija Babonaitė-Paplauskienė

Liepos 27 dieną į gimtąją Žemaičių Kalvarijos žemę amži-
nam poilsiui sugrįžta išeivių rašytojas, redaktorius, daili-
ninkas Paulius Jurkus (1916–2004). Dukra Daina Jurkutė
įvykdys jo priešmirtinį norą – atgulti ant kalnelio, šalia savo
tėvų. Liepos 28-ąją Maironio lietuvių literatūros muzieju-
je (Kaune, Rotušės a. 13) vyks renginys, skirtas Pauliaus Jur-
kaus 100-osioms gimimo metinėms. Dalyvaus rašytojo duk-
ra Daina Jurkutė, kanauninkas Andriejus Sabaliauskas, Že-
maičių Kalvarijos bendruomenės pirmininkas mokytojas
Bronius Kleinauskas, išeivių literatūros skyriaus vedėja dr.
Virginija Babonaitė-Paplauskienė, Nacionalinio dramos te-
atro aktorius Dainius Svobonas, fortepijonu skambins
Andrius Vasiliauskas.

P. Jurkus paliko ryškius pėdsakus Lietuvos kul-
tūros istorijoje. Minėtini jo svarbiausi darbai
– sukurta per šimtą paveikslų, apipavidalin-

ta ir iliustruota daugiau nei šimtas grožinės, isto-
rinės, politinės tematikos knygų. Daug jėgų ir pa-
stangų atiduota puoselėjant lietuvybę svetur – re-
daguojant „Ateitį”, „Aidus” ir daugiau nei 40 metų
laikraštį „Darbininkas”. Kaip rašytojas P. Jurkus de-
biutavo Vokietijoje savilaidine poezijos knyga
„Namų ugnis” (1945). Rašė eilėraščius, noveles, ap-
sakymus. JAV išleistos knygos „Pavasaris prie Var-
duvos” (1954); „Ant Vilnelės tilto” (1968); „Juodvar-
niai”(1975); „Kai Vilniaus liepos žydi” (1985); „Kle-
vai prie vartų” (1993). Amerikoje išleido vieną ro-
maną – „Smilgaičių akvarelė” (1957). Literatūros kri-
tikai Juozas Brazaitis-Ambrazevičius, Antanas Vai-

čiulaitis, Stasys Santvaras, Kazys Bradūnas ir kt. pa-
lankiai vertino jo kūrybą. Su apmaudu reikia pri-
pažinti, kad Lietuvoje šis kūrėjas beveik nežinomas:
nei viena autoriaus knyga lig šiol nebuvo išleista.

Šių eilučių autorė su rašytoju bendravo nuo 1989-
ųjų metų. Jau anuomet jis perdavė į Maironio mu-
ziejų pirmąsias archyvalijas, o vėliau dienoraštyje
įrašė, kad visą savo rinkinį padovanos Maironio na-
mams... Deja, nespėjo to padaryti. 2004 metais stai-
gi mirtis išsivedė jį anapus. Kiek vėliau dukra Dai-
na peržiūrėjo ir atrinko archyvinę medžiagą. Tarp
gausybės įdomių nuotraukų, istorinių dokumentų,
knygų yra turtingas epistolinis palikimas ir gausus
kūrybinių rankraščių rinkinys. Jame saugomi ne tik
paties autoriaus rankraščiai, mašinraščiai su tai-
symais, bet ir kitų rašytojų kūrybiniai rankraščiai.
Minėtinas išskirtinis eksponatas – Jono Mačiulio-
Maironio „Pavasario balsų” V laidos paties autoriaus
parengtas maketas. Jame yra 32 nauji rankraštiniai
eilėraščiai. Šis rankraštis turi ypatingą, neįkaino-
jamą vertę.

Visa medžiaga tvarkoma, tyrinėjama, skelbiama.
Pasitinkant rašytojo 100-mečio jubiliejų Maironio
muziejuje pirmą kartą parengta rašytojui skirta pa-
roda „Kaip grįžtančius namo paukščius”.        

Poetas W. Goethe rašė, jog norint suprasti ra-
šytojo kūrybą, reikia pažinti jo gimtąją vietą. Pau-
lius Jurkus gimė 1916 m. liepos 27 dieną, gražiausia -
me Žemaitijos kampelyje – Žemaičių Kalvarijoje. Že-
maičių Kalvarijos ir aplinkinių miestelių jaunimas
mėgo susirinkti Jurkų namuose. Vaišinga mama pri-
kepdavo pyragų, morkų blynų. Dažni svečiai čia
buvo Juozas Jurkus ir Vytautas Mačernis. Jurkų na-
muose vykdavo literatūriniai vakarai – V. Mačernis

Tebūna vėl namuos ramu...
skaitė savo eilėraščius, o P. Jurkus – noveles. 1936
m. Jurkus Telšiuose baigė gimnaziją ir tais pat me-
tais įstojo į Vytauto Didžiojo universitetą. Studija-
vo Teologijos-filosofijos fakultete, Filosofijos sky-
riuje. VDU įstojo į „Šatrijos” ateitininkų draugiją.
1943 m. baigė universitetą. Vienerius metus mo-
kytojavo Kauno VI gimnazijoje Kaune. Įsitraukė į
Žemaičių rašytojų sambūrį. 1944 metais artėjant
frontui, spalio mėn. 7 d. pasitraukė į Vokietiją. 

P. Jurkus mokytojavo lietuvių gimnazijoje,
įkurtoje DP stovykloje, Vokietijoje. Jam, kaip atei-
tininkui, buvo pavestas žurnalo „Ateitis” redaga-
vimas, o netrukus teko perimti ir žurnalą „Aidai,”
kuriame bendradarbiavo nuo 1945 metų. Pirmame
pastarojo žurnalo numeryje buvo išspausdinta jo no-
velė „Plyta”, už kurią paskirta premija. Aktyviai
bendradarbiavo ir laikraštyje „Žiburiai”, skelbė
savo kūrybą, rašė literatūros, teatro, meno temomis.   

P. Jurkus 1950 metais apsigyveno New Yorke, pas
pranciškonus – redagavo „Ateities” žurnalą (1951–
1955 ir 1958–1960). P. Jurkus pasiaukojamai dirbo,
puoselėdamas lietuvišką žodį: gyvai apžvelgda-
mas išeivių gyvenimą – aptarinėdamas kultūrinius,
literatūrinius įvykius, rašė knygų, teatrų pastaty-
mų, parodų recenzijas, straipsnius. Straipsnius,
knygų recenzijas pasirašinėjo A. Džiugėno slapy-
vardžiu. Įsteigtame „Kultūros Židinyje”, New Yor-
ke, rengė kultūros, literatūros vakarus, parodas,
knygų sutiktuves. Meniškai apipavidalino knygų
(Bern. Brazdžionio, K. Grigaitytės, J. Gintario, M.
Karalevičiūtės-Butkienės, D. Sadūnaitės, M. Stan-
kus-Saulaitės, Katalikų bažnyčios kroniką ir kt.).

Dėstė lituanistinėje mo-
kykloje, parengė mo-
kyklinių vadovėlių. Pa-
rengė ir redagavo įvai-
rias knygas. O radęs
laisvą valandėlę, imda-
vo į rankas plunksną
arba teptuką. Jo na-
muose likę per šimtą
paveikslų. 

Dar vienas išskir-
tinis baras, kuriame P.
Jurkus paliko ryškius
pėdsakus – veikla Lie-
tuvos rašytojų draugi-
joje JAV: buvo ne tik
narys, valdybos narys,
bet ir dešimtį metų ėjo
pirmininko pareigas
(1988–1998). P. Jurkus

niekada nebuvo užsidaręs dramblio kaulo bokšte,
atsiribojęs nuo žmonių – jis buvo su jais, tarp jų ir
dirbo jiems. 

P. Jurkaus kūrinių tematika plati ir nauja, jis
įnešė į lietuvių literatūrą gaivių romantinių lite-
ratūrinių pasakojimų. Romantiški senovės prisi-
minimai sudaro Jurkaus novelių, legendų bran-
duolį. Stambesnis rašytojo kūrinys, romanas „Smil-
gaičių akvarelė” pasirodo 1957 metais. Literatūros
kritikai palankiai sutiko romaną, tais pačiais me-
tais buvo paskirta „Draugo” romano premija. Jame

autorius spalvingai vaizduoja Žemaitijos bažnyt-
kaimio kasdienybę, jaunimo pramogas, apraizgo jas
įvairiais nuotykiais, meilės ir pavydo intrigomis. 1975
m. atskira knyga išėjo jo tautosakinė poema „Juod-
varniai”. Šioje poemoje pagrindu paimta liaudies pa-
saka, tik gerokai pagilinta praturtinta, papuošta nau-
jomis detalėmis; pagrindinė tema – gėrio ir blogio
amžina kova. Šią knygą, kaip ir kitas iliustravo pats
rašytojas. 

P. Jurkus atėjo į lietuvių literatūrą kartu su K.
Bradūno, H. Nagio, A. Nykos-Niliūno, J. Kaupo kar-
ta, tačiau neįsitraukė nė į vieną literatūrinę grupę.
Laikėsi atokiau nuo didesnių literatūros peripetijų.
Rašytojas buvo švelnaus būdo, nekonfliktiškas. Jam
rūpėjo puoselėti ir brandinti kūrybos žodį, kuris būtų
paprastas, vaizdingas ir sklandus skaityti. 

Visą gyvenimą rašęs eilėraščius, sukūręs įstabias
šlovinančias giesmes Mergelei Marijai, tik 1993 me-
tais išleido atskirą poezijos knygą – „Klevai prie var-
tų”. Eilėraščiuose išsakė žmogaus egzistencinį ne-
rimą, amžinybės laukimą, išsiliejo benamio lietuvio
išeivio sielos aimana. New Yorke kompozitorius J.
Strolia sukūrė muziką eilėraščiui „Kaip grįžtančius
paukščius” ...Ši giesmė plačiai pasklidusi po pasaulį,
buvo dainuojama įvairių renginių, vakarų, minėji-
mų metu, buvo atliekama Pasaulio lietuvių dainų
šventėse. Bern. Brazdžionis rašė: „Išeivijoje ji iš kar-
to buvo dainuojama tik pasauliniuose koncertuose,
vėliau nuėjo į Bažnyčias ir dabar užima vietą šalia
tokių senųjų giesmių, kaip ‘Pulkim ant kelių’, ‘Prieš
Tavo altorių...’ ar ‘Apsaugok Aukščiausias...’. Ta
gies mė ar daina bene geriausiai išreiškia išeivijoje
gyvenančių lietuvių tėvynės pasiilgimo jausmą,
ku  riuo gyveno karta, pasitraukusi nuo komunisti-
nio teroro, bet negalinti normaliai įsijungti į pasi-
rinktas ‘prieglaudos’ šalis”.  

2016 metais liepos 27 dieną Paulius Jurkus grįž-
ta į gimtąją žemę. Tebūna jam namuos ramu... q

Paulius Jurkus

Jurgio Jankaus (d.) knygos sutiktuvės New Yorke
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Nupinsim margą šokių pynę (3)

Loreta Timukienė

Tęsinys. Pradžia 2016 m. liepos 9 d. ,,Kultūroje”

VI LAISVOJO PASAULIO LIETUVIŲ 
TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖ

Šventė vyko 1980 m. liepos 6 d. Čikagoje, Tarp-
tautiniame amfiteatre. Rengimo komiteto
pirmininkas – Jonas Talandis, meno vadovė

– Nijolė Jasėnaitė-Pupienė, muzikinis vadovas –
Faustas Strolia, pranešėjos – Stasė Klimaitė-Pautie -
nienė ir Vilija Kerelytė.

Jungtiniam chorui, kurį sudarė Operos choras,
meno ansamblis ,,Dainava”, Vyčių ir Tėviškės pa-
rapijos chorai, dirigavo Faustas Strolia. Jungtiniam
liaudies instrumentų ansambliui, kurį sudarė Či-
kagos kanklininkų ansamblis, Clevelando ,,Čiur-
lionio” instrumentų ansamblis, Montrealio ,,Gin-
taras”, Toronto Stepo Kairio muzikinis vienetas,
Clevelando Šv. Kazimiero mokyklos LM liaudies
instrumentų ansamblis, B. Pakšto vadovaujamas Či-
kagos lietuvių birbynių ansamblis, dirigavo A.
Mikulskis.

Šoko vaikai, jaunesnieji šokėjai, studentai ir ve-
teranai. 2300 šokėjų, 76 šokėjų grupės iš JAV, Ka-
nados, Brazilijos, Britanijos, V. Vokietijos, dalyva-
vo 100 choristų, 100 muzikantų, į šventę susirinko
9 000 žiūrovų. Renginyje apsilankė Čikagos diece-
zijos arkivyskupas kardinolas John P. Cody, Čika-
gos miesto merė Jayne M. Byrne, Kongreso nariai
Edward Derwinski ir George O’Brien, senatorius
Frank Savickas ir kiti. 

Bilietai buvo parduoti iki šventės likus pus-
trečio mėnesio. Šventė neoficialiai prasidėjo liepos
3 d. tautinių šokių puoselėtojo Vytauto Beliajaus pa-
gerbimu. Liepos 5 d. Jaunimo centro sodelyje vyko
oficialus šventės atidarymas, po jo – šokėjų susi-
pažinimo vakaras Jaunimo centro salėje ir vadovų
bei garbės svečių susitikimas kavinėje. Susitikimai
vyko ir Lietuvių tautiniuose namuose ir Šaulių sa-
lėje. Tą pačią dieną Lithuanian Plaza Marquette
Park rajone vyko Lietuvių diena, į kurios atidary-
mą atvyko Čikagos burmistrė Jane Burn ir ta pro-
ga paskelbė liepos 5–6 d. Lietuvių dienomis Čika-
goje. Vyko meno paroda, išmarginta tautiniais dir-
biniais, šalia buvo pardavinėjamas lietuviškas
maistas ir įvairios prekės. Tai priminė didingus at-
laidus laisvoje Tėvynėje, Lietuvių dieną aplankė
apie 10 000 žmonių. 

Šventė prasidėjo šokėjų įžygiavimu, svečių ir
rengėjų kalbomis, programa pradėta smagiu ,,Suk-
tiniu”, po jo sekė šokis po šokio, neišdildomą įspū-
dį padarė ,,Sadutė”, kurią šokant figūros liejosi į
kraštus ir pabaigoje ratais ėmė žydėti gražiausių gė-
lių vainikai, kildami į viršų sudarę didelę nuosta-
bią gėlių puokštę. Kaip jau įprasta, šventė baigia-
ma ,,Malūnu”, kurį žiūrovai palydėjo audringais
plojimais. Šokiams pasibaigus, arenos centre buvo

Šiaurės Amerikos lietuvių tautinių šokių švenčių istorija

išvynotas didelis žalias skritulys su užrašu ,,Iki pa-
simatymo 1984’’. Pačioje pabaigoje dešimtūkstantinė
minia  pakilo  ir  sugiedojo,  ką  ne  vienas   dalyvis
pa vadino antruoju Lietuvos himnu, – „Lietuva bran-
gi”.

Šventė praėjo tvarkingai ir sklandžiai, tam įtakos
turėjo ir tai, kad pradedant jai ruoštis N. Pupienė vi-
sus repertuaro šokius surinko į vieną sąsiuvinį ir iš-
siuntė kiekvienai grupei. 

Pošventinis pokylis vyko restorane ,,Condesa del
Mar”, kur susirinko apie 2 500 svečių, buvo pagerb-
ti šokių grupių vadovai ir prisidėjusieji prie šventės
rengimo.

,,Buvo neužmirštamai gilus išgyvenimas ste-
bint, kaip 2 300 šokėjų, iš įvairių pasviečių suvažia-
vę, darniai jungėsi į sudėtingą šokį, sklandžiai, iš-
planuotai atliko perėjimus, žavėjo naujomis figūro-
mis”, – taip apie šventę rašoma ,,Lietuvių dienose”.
1980 m. liepos mėn., kandiečių ,,Tėviškės žiburiai”
irgi negailėjo gerų žodžių: ,,Žiūrovus žavėjo visi – tiek
vaikučiai, paaugliai, studentai, tiek ir veteranų gre-
tos. Kiekvienai grupei buvo pritaikyti šokiai, cho-
reografija. Tai rodė lietuvių tautinio šokio subtilu-
mą, savotišką gracingumą, etninį savitumą.”

VII LAISVOJO PASAULIO LIETUVIŲ
TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖ

1984 m. liepos 1 d. Laisvojo pasaulio lietuvių tau-
tinių šokių šventėje dalyvavo 50 ansamblių, kuriuos
sudarė veteranai, jauniai, studentai ir vaikai – apie
2 000 šokėjų. Brazilijos ,,Nemunas” dalyvavo su 46 šo-
kėjais, nes atvyko ir pirmieji šokėjai veteranai su va-
dove Silvija Bendoraityte-Machado. Šventę stebėjo
apie 7 000 žiūrovų, jos rengėjai – JAV ir Kanados Lie-
tuvių Bendruomenės bei Lietuvių tautinių šokių ins-
titutas. 

Meninės programos direktorė – Jadvyga Regi-
nienė, vyriausias muzikos vadovas – Algis Modestas,
chorų direktorius – Bronius Kazėnas, pranešėjos – Da-
lia Orantaitė ir Janina Birutė Litvinienė. Kadangi
Clevelandas yra arčiau rytinio Kanados krašto, ku-
riame yra susispietę didesni lietuvių telkiniai, nu-
spręsta į šventę įtraukti ir Kanados chorus. Šventė-
je dalyvavo 7 chorai: Aušros vartų parapijos choras
iš Hamiltono, ,,Dainavos” ansamblis iš Čikagos, Lie-
tuvos kankinių parapijos choras iš Mississaugos, ,,Pa-
švaistės” choras iš Londono (Kanada), ,,Čiurlionio”
choras iš Clevelando, ,,Dievo apvaizdos” choras iš Det-
roito ir Lietuvos Vyčių choras iš Čikagos. Kanados
chorus paruošė Vaclovas Verikaitis, kitus – jų pačių
dirigentai. Šventės pabaigoje choristai padainavo
,,Lietuva brangi”. Šventės orkestrui ir chorui dirigavo
Dalia Skrinskaitė-Viskontienė, A. Modestas, Bro-
nius Kazėnas ir Rimantas Kasputis. Šįkart nedaly-
vavo liaudies instrumentų orkestras, nes liaudies inst-
rumentų entuziastas, ,,Čiurlionio” ansamblio vado-
vas, muzikas Alfonsas Mikulskis jau buvo iškeliavęs
į Amžinybę.

Pirmą kartą šventė perkelta į kitą vietovę – ji vyko

netoli Clevelando, Richfielde, OH esančiame Koli-
ziejuje. Nors šventė vyko naujoje vietoje, ji vis tiek
buvo rengiama pagal tą patį planą. Šeštadienio vakare
buvo oficialus šventės atidarymas paminklo ,,Rū-
pintojėlis” sodelyje, vakare Public Auditorium vyko
susipažinimo vakaras ir šokiai.

Susirinkusius telefonu pasveikino JAV prezi-
dentas R. Reagan, šventėje dalyvavo Clevelando bur-
mistras George Voinovich. Šventėje buvo pašokti 22
šokiai, jungtinis choras daina palydėjo net 9 šokius,
tai labai paįvairino programą. Naujovė buvo gana di-
delis ir aukštai iškeltas ekranas, kuriame buvo galima
stebėti visą koliziejų ir šokių figūras. Pirmą kartą
šventėje šokėjai ir žiūrovai ,,subangavo” – visiškai ne-
planuotai jie ėmė daryti pašokimus, sekdami vieni
kitus, taip per minią persirisdavo lyg ir jūros banga.
Šventė buvo gražiai suorganizuota ir rytinio JAV bei
Kanados pakraščio lietuviai turėjo progą pamatyti
šventę iš arti.

Po šventės vyko du pokyliai: vyresniesiems –
puošnioje ,,Stoufer’s Inn” salėje miesto centre, jau-
nimui – ,,Holiday Inn Independence”, grojant Dariaus
Polikaičio orkestrui iš Čikagos.

,,Koliziejuje penkių laisvų kraštų lietuviai šokėjos
ir šokėjai parodė mūsų tautinio šokio grožį, kėlė mu-
myse pasididžiavimą gyvąja išeivija”, – rašoma to
meto ,,Drauge” (1984-07-20).

VIII Laisvojo pasaulio lietuvių
tautinių šokių šventė

Tautinio šokio judesy, Tėvyne, mums gyva esi!
A. Nakas

Šokių šventės rengimo komiteto nariui hamil-
toniečiui Juozui Krištolaičiui pasiūlius, šventę nu-
spręsta perkelti į Kanadą. Šventė vyko 1988 m. liepos
3 d. Hamiltono (Ontario) miesto centre neseniai pa-
statytame moderniame Copps Koliziejuje.

Ją rengė Kanados ir JAV Lietuvių Bendruomenės,
dr. Vaidotas Kvedaras vadovavo rengimo komitetui.
Šventės meno vadovai – Genovaitė Breichmanienė,
Liudas Sagys, Rita ir Juozas Karasiejai, pranešėjai
– Arūnas J. Čiuberkis ir Rasa Kurienė. Grojo muzi-
ko Jono Govedo paruoštas ir diriguojamas orkestras
bei Dalios Viskontienės vadovaujamas choras ,,Vo-
lungė”. 

Žiūrovai pamatė šokių grupes ne tik iš Amerikos,
bet ir iš Australijos, Vokietijos, Pietų Amerikos bei
Lenkijos, Punsko., dalyvavo 2 000 šokėjų, 10 000 žiū-
rovų.

Lietuvai stovint ant Nepriklausomybės atkūrimo
slenksčio, išeivijos užsidegimas prisidėti prie laisvės
siekio buvo didžiulis. Užsienyje gyvenantys lietuviai
suprato, kad vienas iš būdų tai padaryti – rengti pla-
taus atgarsio sulaukiančias šokių, dainų, sporto
šventes ir tokiu būdu parodyti pasauliui, kokie esa-
me stiprūs ir vieningi. 
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VI šokių šventė. Šokėjai darniai jungėsi į sudėtingą šokį. Jono Kuprio nuotraukos
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Gediminas Mikelaitis

Tęsinys.
Pradžia 2016 m. liepos 16 d. „Kultūroje”

J. Girniaus įsitikinimu, tautinę
vienybę sutvirtina kultūrinė vie-
nybė. Jei silpnėja tautinė kultū-

ra, stiprėja svetimųjų kultūra. Būtent
kultūra įtraukia tautas į istoriją, o kur-
dama kultūrą tauta vykdo savo pa-
šaukimą. Visi tautą sudarantys ry-
šiai – kalba, gyvenimo būdas, istorinis
likimas – iš esmės yra kultūrinės ap-
raiškos, paremtos kūrybine iniciatyva
ir veikla. Mūsų mąstytojas skiria gy-
venimą kultūra ir lietuviškos kultūros
kūrybą. Gyventi kultūra – tai naudo-
tis kultūriniais rezultatais, tai yra
tuo, kas jau sukurta. Mėgėjų sambū-
riai yra prasmingi. Chorai, teatro tru-
pės, tautinių šokių būreliai, sporto
klubai – visi jie puoselėja lietuvišką
nuotaiką, ugdo tautiškumą, stiprina
tautinius ryšius. Vis dėlto J. Girnius
pabrėžė, kad tikroji tautinė gyvybė pa-
sireiškia savita kūryba, bet lietuviška
kultūra negali būti tik liaudinio lygio.
Kūriniui grožį teikia ne vaizduojama
tema (tautiniai dalykai), o vaizdavimo
kūrybinė jėga, kūrybinė vertė. Tikros
kūrybos kūriniai peržengia dabartį ir
turi išliekamosios vertės. Tokia kū-
ryba anksčiau ar vėliau įsijungs į tau-
tos kultūrą ir išliks tautos istorijoje. 

J. Girnius taip pat stengėsi išlai-
kyti aukštą kultūros lygį ir priešintis
provincialiam mėgėjiškumui. Todėl
kartu su 60 iškilių išeivijos kultūri-
ninkų 1958 m. paskelbė daug polemi-
kos sukėlusį manifestą „Pasipriešin-
kime kultūriniam nuosmukiui”. Buvo
pasisakyta prieš kultūrinį lėkštumą,
idėjinę anemiją, prieš primityvią meno
tautiškumo sampratą, kai kūrybos
tautiškumas matuojamas tautiniais
siužetais. Buvo reikalaujama atskirti
grafomanišką, mėgėjišką, diletantišką
rašymą nuo tikros kūrybos. Siūlyta pa-
čiai lietuviškai spaudai pakelti verti-
nimo lygį, kritiką grįsti ne įspūdžių pa-
sakojimu, o analize. Pareiškimo auto-
riai kaip kultūrinio nuosmukio prie-
žastis nurodė visos išeivijos visuo-
menės primityvėjimą ir dvasinių in-
teresų nykimą.

Meno tautiškumo klausimu J. Gir-
nius pasisakė griežtai: menininko dar-
buose pirmiausia turėtume ieškoti
kūrybingumo ir savitumo. „Kur nėra
kūrybiškumo, ten tuščia ieškoti ir
tautiškumo. Tas tautiška, kas kūry-
biška”. Seklus patriotizmas negali at-
stoti tautinio meno. Patriotinė tema-
tika esanti svarbi, bet ne ji lemianti kū-
rybos patriotizmą. Mūsų mąstytojas
stengėsi priminti, kad patriotizmą rei-
kia ne tiek žadinti ir skelbti, bet juo gy-
venti. Pavyzdžiui, literatūros tautiš-
kumas atsiranda ne iš tautinės tema-
tikos, o iš paties kūrėjo tautiškumo, iš
jo įsigyvenimo į tautos dvasią, iš savito
tautos jausenos bei mąstysenos iš-
reiškimo. 

J. Girnius savo mintimis mus
veda apskritai į egzistencinę kūrybos
visumą, ieško meninės tiesos pras-
mės. Prasmė iš esmės susijusi su vi-
suma, su būties akiračiu. Todėl žmo-
gaus prasmė atsiskleidžia būties vi-
sumoje ir atsako į klausimą, kas yra
žmogus. Tad kiekviena „meninė tiesa
yra prasmės tiesa, kartu – idėjinė, pa-
saulėžiūrinė tiesa”. Nuo pasaulėžiū-
rinio apsisprendimo priklauso, kaip jis
atveria giliuosius būties sąryšius ir

vaizduoja konkrečią gyvenimo tikro-
vę. Tendencinė literatūra išauga iš
teziškumo, kai rašytojas tikrovę ima
aprioriškai konstruoti pagal ideologi-
nę tezę; kūrybinė literatūra atsisklei-
džia kaip tiesioginio tikrovės išgyve-
nimo vaizdavimas. 

Būtent idėjinės literatūros samp-
rata J. Girnių atvedė prie žemininkų
kartos, kurios ryškiausi bruožai iš-
dėstyti aktualumo nepraradusiame
garsiajame mąstytojo straipsnyje
„Žmogaus prasmės žemėje poezija:
trečiajai mūsų poezijos kartai atėjus”
(1951). Šiai kartai (Vytautui Mačerniui,
Kaziui Bradūnui, Alfonsui Nykai-Ni-
liūnui, Henrikui Nagiui) labiausiai
rūpėjo ne visuomeniniai, asmeniniai
ar laimės klausimai, o metafizinės li-
kimo problemos, kūrybos prasmės ieš-
kojimas. Menininkui ieškoti kūrybos
prasmės – tai ieškoti ir savo žmogiš-
kosios prasmės. Šios naujos idėjinės
kūrybos paskirtis esanti išreikšti gro-
žio ir tiesos neišskiriamumą. Kokia
žmogaus gyvenimo prasmė? – klausia
filosofas. Tai savo kūrybos nepraei-
namybe įveikti laiko tėkmę. Žmogaus
prasmės žemėje kūryba įprasmina eg-
zistenciją. Kad galėtų kurti tokią idė-
jinę kūrybą, J. Girniaus teigimu, me-
nininkas turi „ginti savo laisvę – tai ne
grožio vardan atsisakyti tiesos, o kaip
tik nenusilenkti niekam kitam, kaip tai
pačiai būties tiesai, kuri yra ir pačios
meninės tiesos versmė”. Taigi tik tar-
naudama tiesai, būdama visiškai ne-
utilitari, „nenaudinga”, kūryba įgau-
na jėgą. „Girniaus karta, turėjusi tvir-
tus pamatus, kartu buvo pirmoji dva-
siškai laisva karta, norėjusi atsidėti au-
toteliškai kūrybai, vadinasi, tokiai,
kuri pati savyje turėtų ar, tiksliau sa-
kant, iš pačios iškeltų savo tikslą.
Buvo siekiama ne ginti ir įtvirtinti kū-
rybos priemonėmis kokius tikslus ar
vertybes, bet sekti ir vadovautis ima-
nentine kūrybos logika. Tai būdinga
šios kartos kurtam menui, poezijai, na,
ir filosofijai” (Arūnas Sverdiolas). 

Nepamainomu ateitininkų kelro-
džiu ir dabar išlieka J. Girniaus kny-
ga „Idealas ir laikas. Žvilgis į dabarties
ateitininkiją ir lietuviškąją išeiviją”
(1966), kurią autorius skyrė savo sū-
nums. Beje, šiemet sukanka 50 metų,
kai ji buvo išleista. Knygos postūmiai
ateitininkams būtų atskira plati tema.
Čia prisiminsime tik svarbiausias šia-
me leidinyje nužymėtas ateitininkijos
plėtotės gaires. Autoriaus mintys iš-
augo iš veiklos ateitininkų organiza-
cijoje, iš kalbų, pasakytų ateitininkų

kongresuose ir konferencijose nuo
1961 m. Apskritai autorius šią knygą
rašė ne vien ateitininkams, bet visai
lietuviškai bendruomenei. Jis ieškojo
to, kas sudaro lietuviškos bendruo-
menės pagrindą – krikščioniškumo,
lietuviškumo ar tiesiog žmogiškumo. 

Dar XX a. ketvirtame-penktame
dešimtmetyje J. Girnius kartu su kun.
Vytautu Bagdanavičiumi, kun. Stasiu
Yla, Antanu Maceina skelbė krikščio-
nišką atsinaujinimo dvasią. Mūsų
mąstytojas buvo vienas pirmųjų lie-
tuvių išeivijoje autorių, išsamiai pri-
statęs Vatikano II Susirinkimo idėjas
ir jas pritaikęs ateitininkų sąjūdžiui.
Ateitininkų federacijos kongreso To-
ronte 1965 m. liepos 3–4 d. šūkis buvo
pasirinktas „Atvirybė laikui, ištiki-
mybė idealui”, kur J. Girnius skaitė pa-
grindinę paskaitą „Ateitininkų idėji-
niai pagrindai ir šių laikų uždavi-
niai”. Iš jos išsirutuliojo esminės kny-
gos gijos: atvirumas laikui – atvirai,
blaiviai, be sentimentų žvelgti į visus
gyvenimo rūpesčius. Tai apima dvi vie-
na kitą papildančias atvirumo reikš-
mes: intelektualinę atvirybę – tiesos
troškimą ir moralinę atvirybę – žmo-
gaus meilę. Taip pat jis pabrėžia „iš-
pažintinį atvirumą”, t. y. atvirumą
sau patiems. 

Antra knygoje nubrėžta gairė – pa-
stanga visus tikrovės rūpesčius spręs-
ti kilnia ryžtimi ateitininkų idealo
šviesoje, įsipareigoti rūpesčius nuga-
lėti ir kurti viltingą ateitį. Apskritai J.
Girnius formuluoja atsinaujinimo per
jaunąją kartą uždavinį. Jis kelia tiks-
lą gyventi ateičiai – įveikti tuos da-
barties uždavinius, kurie nulems ateitį.
Kaip tik tokius ateities uždavinius jis
įžvelgia ir Vatikano II Susirinkimo
pradėto atsinaujinimo šviesoje: Baž-
nyčios atsiskleidimą šiuolaikiniame
pasaulyje ir savarankiškos pasauliečių
atsakomybės iškėlimą Bažnyčioje. Baž-
nyčios atsiskleidimą šiuolaikiniame
pasaulyje mūsų mąstytojas vadina re-
ligijos ir kultūros vienybės ieškojimu
(šiai temai didelį dėmesį skyrė ir A.
Maceina). Dėl žmonių nutolimo nuo
Dievo svarbu netapinti sekuliarizaci-
jos ir nukrikščionėjimo, o skirti at-
eistinę ir krikščioniškąją kultūros sa-
varankiškumo sampratas. „Pasaulie-
tiškai savarankišką kultūrą iš naujo
susieti su religija – tai ją iš vidaus pa-
šventinti paties žmogaus atsiskleidimu
antgamtinei tikrovei”. Pasaulietinė
kultūra gali būti krikščioniška, jeigu
ją gaivins krikščioniška dvasia. Ar
tai raginimas kiekvienam krikščio-

niui būti kultūrininku? J. Girnius
turi omeny, kad šiuolaikinė kultūra
gaivinama krikščioniška dvasia, kai
krikščionis aktyviai įsijungia į moks-
lą, meną, į visuomeninę veiklą. Ta
prasme kataliko kultūrinis aktyvu-
mas tampa ir krikščionišku apaštala-
vimu. Ateitininkams, kurie nepri-
klausomybės metais ir išeivijoje su-
kūrė gyvastingą krikščioniškąją kul-
tūrą, svarbu su „krikščionišku jaut-
rumu ir blaiviu pažangumu” kuo gi-
liau įsijungti į šiuolaikinės kultūros
rūpesčius. 

Aktualus tebėra ir dialoginis at-
virumas kaip krikščioniškojo ben-
dravimo principas. Visada būtina lik-
ti atviriems, nes niekas negali pasi-
savinti tiesos, o tik laisvai jai atsi-
skleisti. Atviras dialogas nesujaukia
idėjinės ir moralinės plotmių, neiš-
trina idėjinės kovos, bet kaip tik for-
muoja atvirąją krikščionybę, sklei-
džia ekumeninę dvasią. Taip diegia-
mas vienybės kelias – tokia elgsena,
kada būtina „gerbti vieniems kitus,
kur skiriamasi, ir bendrai dirbti, kur
sutinkama”. Jis tirpdo skirtingų įsi-
tikinimų fanatišką nepakentimą ir
puoselėja kultūringus bendravimo
santykius. 

Rašydamas apie istorinę krikš-
čionių laisvės atsakomybę 1961 m.
mąstytojas atkreipė dėmesį į klaidą, bi-
jant istorinės kaitos, nuvertinti laiką
ir kaip amžina ginti tai, kas tėra lai-
kina. Mintis apie amžinybę žadina
žmogaus istorinę sąmonę, bet krikš-
čioniui visada išlieka pavojus „susi-
gundyti tingiąja amžinybės samprata”,
įnikti į apkiautimo nuovargį (dvasinę
sklerozę) ir ginti tai, kas jau yra isto-
rinė atgyvena. Filosofas Kęstutis
Skrupskelis prisimena: „J. Girnius
mane veikė lyg bičiuliška adata, ska-
tinanti, žadinanti, neleidžianti per
anksti pasiduoti senatvės snauduliui,
draugiškai pabadanti, kiekviena pro-
ga primenanti lietuviškus kultūrinius
rūpesčius”. J. Girnius, kaip gilus mąs-
tytojas, pabaksnoja į lietuvių visuo-
menės skaudulius ir nuolat aiškina,
kaip įveikti lietuviškus rūpesčius. 

Kas padeda įsigyventi į atviro-
sios krikščionybės dvasią? J. Girnius
labiausiai skatina rūpintis žmogaus as-
mens kokybe. Į egzistencinę žmogaus
gelmę turėtų vesti ateitininkiški inte-
ligentiškumo ir visuomeniškumo prin-
cipai. Žmogaus intelektualinę gelmę
atspindintis inteligentiškumas – žmo-
giškas šviesumas. Sekdamas S. Šal-
kauskiu mūsų mąstytojas teigia, kad
inteligentas yra rinktinis, kilnus švie-
suolis, kuriam būdinga bendroji kul-
tūra, humanistinis interesas. Žmo-
giško šviesumo pagrindas – susidary-
ti pasaulėžiūrą, kuri nušviestų žmo-
gaus padėtį ir paskirtį. Taigi ugdytis ir
ugdyti pasaulėžiūrą – tai įsisąmonin-
ti galutinę egzistencijos prasmę, kad ji
lemtų visus žmogaus apsisprendimus.
Be abejo, ne visiems ateitininkams
lemta tapti intelektualais, bet kiek-
vienas gali subręsti šviesiu žmogumi.
Tą šviesumą gilina mąstymas, kurio
šerdis yra tiesos troškimas.

Žmogaus moralinę gelmę rodantis
jautrumas kitiems – visuomenišku-
mas, kuris yra visų dorinė pareiga. Vi-
suomeniškumas įprasminamas, kai
Dievo ir žmogaus meilė pasireiškia
krikščionišku apaštalavimu, įsiparei-
gojimu tarnauti kitam, artimui. Vi-
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Juozo Girniaus mąstymo veikmė (2)

Ona ir Juozas Girniai ,,Draugo” archyvo nuotr.
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ŽEMAITKIEMIO DVARAS 
– ramybėS ir grožio oazė menišKoS SieLoS žmonėmS
Algis Vaškevičius

Lietuvoje pastaraisiais metais atkuria-
ma vis daugiau dvarų, kurie pritaikomi
parodų salėms ir galerijoms, viešbu-
čiams ar pokyliams. Visiškai neseniai po
ilgai trukusios restauracijos darbų lan-
kytojus pakvietė Vilkaviškio rajone
esantis Paežerių dvaras, pernai duris at-
vėrė atnaujintas Oginskių dvaras Plun-
gėje. Dvarų restauravimo imasi ir pri-
vatūs asmenys, kuriems svarbu išsau-
goti senąjį palikimą.

Vienas tokių – Mindaugas Šven-
toraitis, kuris ėmėsi prikelti
Kauno rajone, netoli Babtų,

vaizdingoje Nevėžio pakrantėje įsi-
kūrusį Babtyno-Žemaitkiemio dvarą.
Kažkada tai buvo apleistas pastatas, o
dabar – žinoma vieta, kur vyksta Pa-
žaislio muzikos festivalio koncertai,
nuolat organizuojami literatūros va-
karai, dailininkų susibūrimai, ren-
giamos parodos. Neseniai čia atidary-
ta žinomo Lietuvos fotografo Romual-
do Požerskio nuotraukų parodą apie le-
gendinį Amerikos kelią „Route 66”. 

Dvarą prie Babtyno kaimo, kuris
tarpukariu tuomečio dvaro savininko
generolo Vlado Nagevičiaus (1880–1954)
iniciatyva buvo pervardytas Žemait-
kiemiu, dar XVI amžiuje įkūrė Šiukš-
tos. Pirmieji dvaro rūmai buvo medi-
niai, XVIII a. atsirado mūriniai pa-
statai ir Babtynas tapo reprezentaciniu
dvaru. Rūmai buvo išties didingi, su
dviejų aukštų frontonu, balkonais ant-
rajame aukšte, 28 kambariais ir gy-
nybiniu bokštu. Tuo metu iškilo ir iki
šiol išlikęs Lobyno pastatėlis.

Bėgant metams, dvarą valdė ku-
nigaikščiai Giedraičiai, taip pat Tiš-
kevičiai, kurie XIX a. II pusėje pasta-
tė eklektinius rūmus. Ši šeima čia šei-
mininkavo iki Pirmojo pasaulinio
karo.

Paskutinis dvaro šeimininkas
buvo V. Nagevičius, kuris čia gyveno
1922–1944 metais. Jo atminimui ant
dvaro sienos yra net dvi lentelės –

vieną Lietuvos valstybės 10-mečiui jis
pats pakabino 1928 metais, kitoje in-
formuojama, kad čia gyveno generolas,
karo gydytojas, archeologas, Vytauto
Didžiojo karo muziejaus įkūrėjas V. Na-
gevičius. Prasidėjus Lietuvos okupa-
cijai, 1944 metais jis su žmona pasi-
traukė į Vokietiją, Austriją, o nuo 1949
metų persikėlė į Jungtines Amerikos
Valstijas, gyveno Ohio valstijoje, Cle-
velande, kur ir mirė. 1995 m. jo palai-
kai grįžo į Lietuvą ir buvo perlaidoti
Kretingos senosiose kapinėse.

Generolo pavyzdinis ūkis garsėjo
erdviomis arklidėmis, kuriose buvo lai-
komi veisliniai žirgai, o dvaro ūkį
tvarkė jo žmona Veronika. Istoriniai
šaltiniai bei išlikusios fotografijos liu-
dija, kad dvaras garsėjo Joninėmis, į
kurias suvažiuodavo visa Kauno inte-
ligentija, o taip pat ir valstybės vado-
vai, čia vykdavo pokyliai valstybės
pareigūnų ir užsienio svečių garbei,
kurie atvykdavo garlaiviu iš Kauno. 

Yra užrašyti liudininkų prisimi-
nimai apie prieškario gyvenimą dva-
re: „O kokios šventės buvo švenčiamos
dvare. Šeimininkai propagavo gražias
liaudies tradicijas. Mėgstamiausia jų
šventė – Joninės. Suvažiuodavo daug
svečių, susirinkdavo kaimo jaunimas.
Ant Upio kalno degdavo laužai, skam-
bėdavo lietuviškos dainos, tarp jų
mėgstamiausia šeimininko daina ,,Bi-
jūnėlis žalias”. Automobilių prožek-
torių šviesoje dvaro kieme vykdavo
vaidinimai su vaidilutėmis, žyniais ir
net raganomis! Ne vieną paklaidin-
davo, ieškant paparčio žiedo. Nevėžy-
je plukdydavo vainikus su degančiomis
žvakutėmis”. 

1933 metų liepos 19 dieną, atvežus
žuvusių lakūnų S. Dariaus ir S. Girė-
no kūnus į Kauną, Babtų valsčiaus or-
ganizacijos nusprendė pagerbti lakū-
nų atminimą atstatant kryžių ant Sta-
baunyčios kalno netoli Babtyno dvaro,
kitame Nevėžio upės krante. Beveik
tris mėnesius jis buvo restauruoja-
mas, o per iškilmes atskrido trys lėk-
tuvai, papuošę paminklą gėlėmis ir vai-
nikais. Tada, atstačius paminklą, ge-
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suomeniškumo esmė ir yra liudyti krikščioniškąją tiesą. Kitiems tarnau-
damas iš meilės žmogus doriškai kilnėja. Dorinis taurumas, moralinis in-
tegralumas yra krikščioniškojo apaštalavimo pagrindinis bruožas. Aki-
vaizdu, kad tik dorai reiškiamas visuomeniškumas turi dorinę vertę. Or-
ganizacinė veikla kaip priemonė meilei reikšti tarp ateitininkų turėtų įsi-
kūnyti „idėjiniu broliškumu”. 

Galiausiai kaip niekada aktualus išlieka J. Girniaus pagrįstas idealizmo,
kaip gyvosios dvasios pagrindo, aiškinimas. Atrodo, visi žinome, kad
idealizmas gaivina entuziazmą, užsidegimą veikti ir tarnauti artimui. Bet
kaip jį sužadinti, kur atrasti jo versmę? Mąstytojas pataria jį įžiebti iš gi-
lesnio mąstymo, iš laisvo įsipareigojimo, iš savo abejingumo nugalėjimo. Tad
idealizmas kyla, mūsų filosofo žodžiais tariant, iš „žmogaus nusiteikimo ir
nusistatymo vadovautis savo gyvenime idealais kaip žmogiškai vertingais
tikslais”, o išsiskleidžia – sąžiningai atliekant kasdienes savo pareigas. 

J. Girniaus mintis visada nukreipta į egzistencijos gelmę, kupina aš-
trių įžvalgų ir nuolatinio vertybinio įsipareigojimo. ”J. Girnius kaip dės-
tytojas buvo labai įdomus. Pats jo kalbėjimo stilius buvo sunkus. Kaip rašo,
taip ir kalba. Sakinys gana sunkus. Sakyčiau, kad jautėsi Heideggerio įta-
ka pačiam filosofavimui. Jis niekad negalėdavo nuslysti paviršiumi, iš kar-
to nerdavo gilyn. Taip formuluodavo sakinį, kad jis skroste skrostų”, – rašė
mąstytojo paskaitų klausęs poetas Henrikas Nagys.

J. Girniaus intelektualinis palikimas aktualus kiekvienam krikščioniui,
bet ypač ateitininkams, kad svarbiausi principai būtų nuolat apmąstomi ir
kiekvienai kartai paakintų kurti savo krikščioniškąją pasaulėžiūrą. q

nerolas V. Nagevičius priėmė svar-
bius Lietuvos ir užsienio svečius, dva-
ro rūmai pasipuošė Vatikano ir Lie-
tuvos vėliavomis. Generolas mokėjo
daug užsienio kalbų, todėl bendrauti su
svečiais jam nebuvo sudėtinga. 

Antrasis pasaulinis karas nutrau-
kė dvaro klestėjimą. Po karo čia buvo
kolūkio apylinkės kontora, daugiabutis
namas. Naujas etapas apie 500 metų am-
žiaus dvare prasidėjo maždaug prieš 16
metų, kai dvaras buvo parduotas ir jį
įsigijo vienintelis pirkėjas M. Švento-
raitis. Tada iš 20 pastatų buvo likę vos
puspenkto. Naujasis savininkas ėmėsi
didžiulio darbo atstatyti dvarą, kuris tę-
siasi iki šiol. Jis sutvarkė Lobyną, kur
sovietmečiu buvo kolūkio pieninė,
įrengdamas čia gyvenamąjį namą, ku-
riame ir pats gyveno, kad atstatinėjo pa-
grindinius rūmus.

Senieji dvaro savininkai, žiemai iš-
vykdami gyventi į švelnesnius kraštus,
šiame namelyje palikdavo meno kūri-
nius, dėl to jis ir vadinosi Lobynas. M.
Šventoraitis yra pasakojęs, kad čia su
žmona jis gyveno šešerius metus, kol
remontavo dvaro rūmus, ir kai persi-
kraustė į beveik 900 kvadratinių met-
rų ploto erdves, negalėjo įsivaizduoti,
kaip galima gyventi tokiame didžiu-
liame name.

Dabar rūmuose įrengta 15 kam-
barių, 4 vonios, 2 virtuvės, pokylių –
koncertų salė, paveikslų galerija, žai-
dimų kambarys – šachmatinė, biblio-
teka. Visi kambariai, kaip ir prieš
šimtmečius, turi savo pavadinimus.
Vaikštant po rūmų kambarius, kurie
primena tolimą praeitį, gali tik pasi-
džiaugti, kiek darbo, pastangų ir pi-
nigų įdėjo naujasis rūmų savininkas ir

jo žmona, žinoma dailininkė Miglė
Kosinskaitė, kad rūmai vėl atgytų,
kad jie būtų atviri meno, kultūros
žmonėms.

Kluonas dabar įrengtas kaip va-
saros koncertų salė, kurioje telpa 1 000
žmonių, taip pat jame yra senovinės že-
mės ūkio technikos ekspozicija. Svir-
ne savininkas laiko didelę senų moto-
ciklų kolekciją nuo 1920 iki 2000 metų.
Be to, čia yra ir daug senų automobi-
lių. Šiame dvare įžymus Lietuvos kino
režisierius Algimantas Puipa filmavo
meninį filmą ,,Miegančių drugelių
tvirtovė” pagal Jurgos Ivanauskaitės
romaną. 

Kai kuriuose dvaro rūmų kamba-
riuose pavyko išsaugoti originalų XX
amžiaus pradžios sienų puošybą, se-
nąsias ąžuolines sijas, kurios suteikia
daug autentiškumo. Kartais atrodo,
kad vaikščioji po muziejų ir net sunku
įsivaizduoti, kaip čia gali gyventi žmo-
nės. 

Babtyno-Žemaitkiemio dvaras yra
valstybės saugomas kultūros paveldo
objektas, o Kultūros paveldo specia-
listai jį vadina pavyzdiniu, kuriame pa-
veldas atnaujintas pagal visus reika-
lavimus, gerbiant ir išsaugojant seną-
ją autentiką.

Dvaro savininkas pasakoja, kad at-
statyti rūmus kainavo daug laiko bei
pinigų, bet dabar jis džiaugiasi tuo, kad
dvaras gyvas, kad čia noriai lankosi
žmonės, kuriems jie su žmona svetin-
gai atveria duris. Dvaro kluonas ir kie-
mas kartais nuomojami pokyliams,
vestuvėms, įmonių šventėms, tad šur-
mulio čia netrūksta, o tokiu būdu už-
dirbti pinigai investuojami tolesniam
dvaro atstatymui. q

Juozas Girnius

Interjeras atima žadą... Algio Vaškevičiaus  nuotraukos

Babtyno – Žemaitkiemio dvaras
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PASAKOS – NEPASAKOS
Atviras laiškas gerb. p. Leonui  Peleckiui-Kaktavičiui

Gerb. p. Leonai,

Nudžiugau užtikusi Jūsų internetinį veikalą
apie Jurgį Jankų*, nes kaip ir Jūs esu ra-
šytojo Jurgio Jankaus gerbėja. Tačiau lyg

šaltu vandeniu apipylė Jūsų komentarai, skirti ne
tik man, bet ir profesoriui V. Aurylai. Deja, nei Jur-
gis Jankus, nei Vincas Auryla nebegali patys atsa-
kyti, ši nemaloni pareiga atitenka man. Jūs rašote
taip: 

MODERNIOSIOS 
PASAKOS KRYPTIMI

Knygas, pasirodžiusias šeštojo dešimtmečio pra-
džioje (Po raganos kirviu ir Senas kareivis Matatutis), lyg
ir vienija jų paskirtis vaikams bei jaunimui. Bent jau taip
manyta iki tol, kol neišėjo Vinco Aurylos Lietuvių egzodo
vaikų ir jaunimo literatūra 1945–1990 – dvitomis, ku-
rio išleidimą parėmė Lietuvių fondas (JAV).  Ačiū Dievui,
kad tų knygų, bent jau pirmajame tome atspausdinto
įžanginio žodžio, nebepamatė J. Jankus.

Įvado antologijai autorė – profesorė Gražina Sla-
vėnienė. Gerokai nustebino tas tekstas, kuris, kaip pa-
žymima pristatant pačią vaikų literatūros tyrinėtoją, pa-
rengtas pagal jos straipsnį, skelbtą JAV tarptautiniame
vaikų literatūros mokslo ir kritikos žurnale Phaedrus bei
to straipsnio lietuviškus variantus, spausdintus Vilniu-
je (Rubinaitis) ir Čikagoje (Draugas). Žodžiu, informaci-
ja, kurios tikrumu galima suabejoti (šiuo atveju turiu ome-
nyje tik J. Jankaus kūrybą), išplatinta labai plačiai.

Profesorė bekompromisiška49: „Vyresnieji kritikai va-
dovavosi prielaida, kad vaikai skaito pasakas, dėl to jos
būdavo priskiriamos vaikų literatūrai beveik automatiškai.
Taip atsitiko su Jurgio Jankaus ir Juozo Švaisto fantas-
tiniais pseudoistoriniais romanais ir pasakomis Po ra-
ganos kirviu (1953), Senas kareivis Matatutis (1955) (…).
Šios knygos nebuvo vaikams rašytos, tai – ne vaikų li-
teratūra. Vaikų pasaulis turi savo dimensiją su savita, anot
Nijolės Jankutės, ‘fantastikos logikos ir logiškos fanta-
zijos’ sąranga. Ne visos pasakos yra tinkama lektūra vai-
kams, ne visos juos patenkina. Vaikai yra reiklūs skai-
tytojai. Kas jiems netinka, tą jie atmeta”.

Štai taip. Prikergus šalia J. Švaistą, vienu kirčiu nu-
spręsta ir už jaunosios kartos kritikus, ir už vaikus. Gi-
liau nepasidomėjus nei tų pasakų gimimo aplinkybėmis,
nei kas ir kada jas skaitė ir kaip vertino. Ir daugiau įžan-
goje nė žodžio, skirto J. Jankui, dar ir be šitų poros kny-
gų turinčio nemažai nuopelnų vaikams. Ir iš ankstesnių,
ir iš vėlesnių laikų. Belieka nusistebėti, kad vis dėlto į  ant-
ologiją atrinktos trys (iš keturių) J. Jankaus pasakos, pa-
imtos kaip tik iš knygos Po raganos kirviu. Dar keisčiau
atrodo tekstas, šalia išspausdintas. Jis akivaizdžiai prie-
štarauja G. Slavėnienės tvirtinimams (turiu omeny eilutes,
skirtas J. Jankui, kaip vaikų rašytojui). Jei G. Slavėnienės
straipsnis nebūtų įvardijamas kaip įvadas antologijai, o
tik kaip rašinys, pristatantis pačią profesorę, problemos
nebūtų. Dabar gi visai kas kita. Nejaugi pats profesorius
V. Auryla, kurio pavardė ir mokslinis laipsnis  puikuoja-
si tituliniuose dvitomio puslapiuose, negalėjo (nepri-
valėjo) parašyti savo įvado antologijai? Tokia dvipras-
mybė J. Jankaus atveju – akivaizdi nepagarba autoriui.

Belieka tuos kelis sakinius50, tarsi reabilituojančius
rašytoją, suniekintą tos pačios knygos įžanginiame žo-
dyje, pacituoti: „Gerai pažindamas vaikų sielą, būdamas
talentingas pasakotojas J.  Jankus parašė kūrinių vaikams
ir apie vaikus. Juose pagauta mažųjų psichologija, ego-
centrizmas, sąlygojamas savigailos, neįsisąmonintų
instinktų, net žiaurių sumanymų ir paradoksalių veiks-
mų. (…) Vartodamas liaudies epo poetiką išleido pasa-
kas-apysakas Po raganos kirviu (1953), Senas kareivis Ma-
tatutis (1954) ir literatūrinių pasakų rinkinį mažiesiems
Auksinis vabaliukas (1997). Piešdamas įasmenintą, su-
dvasintą gamtą, perkeldamas į savo pasakojimus tau-
tosakinius motyvus ir juos išplėtodamas, ypač apie caro
laikų kareivį, rašytojas realistinių ir fantastinių vaizdų
samplaikomis pagavo vaiko vizijų pasaulį, kuriame

daug romantinių nuotaikų, svajonių, lyrizmo ir humoro”.
Gana įdomi nuomonė apie J.  Jankaus ir J. Švaisto „pa-

sakas-nepasakas”, kurią šios knygos autoriui išsakė ko-
 le gė N. Jankutė51, šiuo metu gyvenanti Australijoje: „Ne-
manau, kad knyga vaikams turėtų mėgdžioti beskones,
žiaurias televizijų programas, bet taip pat neturėtų būti
nutolusi nuo dabarties ir atsiriboti tik vaiko gyvenimu
kaime, kuris jau seniai nerealus. Tačiau „meiliai fantas-
tiškos” pasakos, kaip J. Jankaus „Auksinio vabaliuko„ rin-
kinys, labai tinka mažiesiems, kuriems dar mama skai-
to, arba kurie patys pradeda skaityti. Nelabai tikiu, kad
J. Švaisto Šaunaus penketuko milžinai sudomintų dvyli-
kamečius, o mažesniems tie žvėrių ir paukštelių užmu-
šinėjimai nemaloniai skamba”.

Ponas Leonai, labai apgailestauju, kad šis prieš
daug metų rašytas tekstas sukėlė Jums tokį di-
delį pasipiktinimą. Turėkite omeny, kad jis ne-

buvo skirtas Jankui, tai buvo bendra egzodo vaikų
literatūros apžvalga, rašyta angliškai, atspausdinta
amerikiečių žurnale, apimanti daugelį autorių. Jos
paskirtis – parodyti anglakalbiams skaitytojams, kad
vaikų literatūra buvo rašoma ir spausdinama emig-
racijoje. Siekiau bendrais bruožais apžvelgti vaikų
literatūros raidą emigracijoje ir paminėti ryškiau-
sius autorius bei jų kūrinius. Atskira diskusija
apie Jankų ir literatūrines pasakas čia visai netik-
tų ir būtų bereikalinga digresija. Be to, tai ne nuo ma-
nęs priklausė. Amerikiečių žurnalų redaktoriai
dažnai iš anksto nustato straipsnių apimtį ir net žo-
džių skaičių, ir to reikia laikytis. Kitaip kalbant, bu-
vau priversta savo gausią medžiagą sutalpinti į nu-
statytą puslapių skaičių ir atrinkti pačią būtiniau-
sią informaciją, kai kur pasitenkinti vien pavardė-
mis ir pavadinimais. Atminkite, kad straipsnis ne-
buvo skirtas lietuviams. Jeigu būčiau rašiusi lietu-
viškai, būčiau panaudojusi visai kitokį pristatymo
ir atrankos būdą. 

Jūs labai teisingai pastebėjote, kad teksto „tiks-
lumu galima suabejoti”, nes jis parengtas pagal du
ankstesnius straipsnius bei jų vertimus ir gali būti
„nutolęs nuo originalo”. Tad kodėl Jūs naudojate ci-
tatas, kurių autentiškumu pats abejojate? Deja, aš tų
citatų negaliu patikrinti, nes dėl susidariusių ap-
linkybių nemačiau nei prof. Aurylos naujos antolo-
gijos, nei to „įvado”, apie kurį Jūs rašote. Profesoriui
mirus, leidykla man knygų neatsiuntė ir aš nežinau,
koks variantas buvo panaudotas ir kas buvo pridė-
ta ar atimta. Mano angliškas tekstas pateko į Lietuva
1995 m., kai jį atrado redaktorius dr. Kestutis Urba

ir atspausdino vaikų literatūros žurnale Rubinaitis.
Jis užsakė vertimą, kurį profesionaliai atliko dr. Lo-
reta Žvironaitė. Po metų šiek tiek papildytas ir pa-
keistas variantas pasirodė Čikagoje, Draugo šešta-
dieniniame priede. Neturėjau laiko atlikti didesnių
pakeitimų ir pritaikyti lietuvišką variantą lietu-
viams skaitytojams, gerai susipažinusiems su te-
matika. Spaudoje jokiu komentaru nebuvo. Prof.
Rimvydas Šilbajoris, recenzuodamas naują Aurylos
antologiją Metmenyse, apie mano įvadą labai gražiai
atsiliepė. Jis žadėjo man tą antologiją dovanoti, bet
ir jis staiga, nelaiku išėjo anapus. Tai tik tiek ir ži-
nau. 

Prof. Aurylą labai gerbiu kaip didžiausią ir vie-
nintelį lietuvių egzodo vaikų spaudos žinovą bei ko-
lekcionierių ir džiaugiuosi, kad turėjau galimybę Lie-
tuvoje su juo susipažinti ir išsikalbėti. Profeso-
riaus prašymas panaudoti mano tekstą kaip įvadą
jo antologijai (šį prašymą gavau raštu) – didelis mano
darbo įvertinimas. Aš to nesiekiau. Negaliu atsakyti
į Jūsų klausimą, kodėl jis nutarė panaudoti mano
tekstą nesuvienodinęs mūsų interpretacijų, kaip kad
Jūs pageidautumėte. Profesoriaus nejaudino, kad jos
kai kur skyrėsi. Skirtingos – toli gražu ne klaidin-
gos. Literatūra – ne matematika. Kiekvienas ją kitaip
supranta. Galiu Jus užtikrinti, kad jis gerai žinojo,
ką daro. Gali būti, kad Jis norėjo parodyti skirtingus
požiūrius. Bet, pasak Jūsų, skirtingi požiūriai sukūrė
„dviprasmybes”  ir  reiškia  „nepagarbą” autoriui,
t. y. Jankui. Man regis, jeigu Jūs tikrai taip galvojate,
tai Jūs nevisiškai supratote rašytojo būdą. Kiek teko
jį pažinoti, toks mąstymas jam būtų visai svetimas.
Jis tik nusišypsotų. Jankus kaip rašytojas yra dvip-
rasmybių ir intrigos meistras! Jis emigracijoje plė-
tojo savitą stilių, kuriuo skyrėsi nuo kitų egzodo au-
torių. Jo kūryba daugiasluoksnė. Viskas ne taip, kaip
iš pradžių atrodo. Jankus mėgsta naudoti psicholo-
ginio-detektyvinio žanro scenarijus ir netikėtus po-
sūkius, kurie skaitytoją iš pažįstamos realistinės si-
tuacijos nuveda į naujas nepažįstamas dimensijas,
sukeliančias nerimą ir gresiančios katastrofos nuo-
jautą. Ne be reikalo jo kritikams taip sunku jo kū-
rybą įsprausti į tradicinius rėmus. Beje, Jankaus kū-
ryba dar laukia išsamaus mokslinio įvertinimo. 

Mane stebina, kad Jūs kelis neutralius teiginius
griežtai įvardijate kaip „bekompromisiškus” spren-
dimus. Patikėkite, tai nėra argumentai ar įrodinėji -
mai. Tam nebuvo jokio reikalo. Taip pat nepagrįsta
Jūsų pastaba, kad aš rašiau „giliau nepasidomėju-
si tų pasakų gimimo aplinkybėmis”. Amerikoje
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vaikų literatūra – labai populiari literatūros sritis.
Ji išaugo į stiprią atskirą šaką, dėstoma universi-
tetuose. Egzistuoja aiškiai nubrėžtos gairės, ku-
riomis aš rėmiausi. Kasmet išleidžiami didžiuliai
tiražai patraukliausių knygų, parengtų vaikų lite-
ratūros specialistų ir iliustruotojų. Ypač daug
mokslo darbų prirašyta apie vaikus ir pasakas. Jan-
kaus Matatutis – savotiskas hibridas, kurį sunku
klasifikuoti. Todėl man buvo labai svarbu išgirsti
paties Jankaus nuomonę apie tą „pasaką-nepasa-
ką”. Gaila, kad Jūs nebandėte su manimi susisiekti
ir pasiteirauti, kaip „iš tikrųjų buvo”. Jūs būtumėte
sužinojęs, kad Jankus gyveno gretimame mieste ir
aš turėjau galimybę asmeniškai su juo susitikti ir
pasikalbėti apie jo Matatutį ir apie literatūrines,
folklorines bei mitologines pasakas ir jų tinkamumą
vaikams. Jankus man jau pirmo pokalbio metu
griežtai pareiškė, kad jis nėra vaikų rašytojas ir kad
Matatutis nebuvo skirtas vaikams! Kitaip sakant,
aš tik pakartojau jo žodžius. Jis galėjo spaudoje už-
protestuoti mano žodžius, nes ir laiko tam daug tu-
rėjo. Anaiptol – jis suteikė man malonią staigme-
ną, dovanodamas Matatutį su draugišku įrašu**.
Tad kam toji Jūsų „reabilitacija”? 

Baigdama norėčiau trumpam pažvelgti į praei-
tį, į tuometines aplinkybes ir motyvacijas, kurios
paskatino mano studiją. Mano tekstas, rašytas
angliškai, buvo atspausdintas amerikiečių žurna-
le apie etnines literatūras. Jo paskirtis – parodyti
anglakalbiams skaitytojams, kad vaikų literatūra
buvo rašoma ir spausdinama emigracijoje. Jis
buvo skirtas skaitytojams, kuriems Lietuva buvo
visiška terra incognita. Šiandien jau pamiršome,
kad Lietuvos kaip nepriklausomos valstybės var-
das buvo ištrintas iš vadovėlių, enciklopedijų ir že-
mėlapių, pakeistas į tarybinę respubliką Sovietų Są-
jungos sudėtyje. Tada mes politiškai neegzistavome.
Tais laikais mes, vadinamieji dipukai, džiaugėmės
kiekviena galimybe paminėti Lietuvos vardą, kad
jis nebūtų visai pamirštas. Tokia galimybė atsivė-
rė septintame dešimtmetyje, kai Šiaurės Amerikoje
ir Kanadoje prasidėjo multikultūrinis judėjimas. Va-
dinamoji „etninė” literatūra tapo madinga ir lei-
dėjai susidomėjo nauja, nežinoma tematika, ieškojo
autorių. Žurnaluose pradėjo rodytis straipsniai, ku-
rių prieš dešimt metų niekas nebūtų spausdinęs. Ši
palanki politinė atmosfera paskatino baltų profe-
sionalus ir intelektualus 1968 m. įkurti mokslinę
Baltų asociaciją (Association for the Advancement
of  Baltic Studies, sėkmingai tebegyvuojančią ir da-
bar), siekiančią suburti baltų mokslininkus, ska-
tinti objektyvius tyrimus, suteikti jiems progų su-
sitikti ir bendradarbiauti. Kas dveji metai buvo nu-
matyti moksliniai suvažiavimai (jie tebevyksta, su-
burdami naujausią, jauniausią akademinę baltų ge-
neraciją iš viso pasaulio!). Asociacija pradėjo
spausdinti kokybišką žurnalą Journal of  Baltic Stu-
dies ir kvietė autorius rašyti angliškai ir, panau-
dojant tą pačią etninę etiketę, supažindinti Vaka-
rų pasaulį su savo šalių istorija ir kultūra, su egzodo
emigrantų politine veikla ir su prasidedančiu di-
sidentiniu judėjimu. Ir jau kitame dešimtmetyje pa-
sipylė srautas naujų istorinių ir politinių knygų,
straipsnių ir literatūrinių vertimų. Aš pati buvau
įtraukta į tą srautą, kai istorijos profesorius latvis
dr. Edgaras Andersenas, vienas veikliųjų AABS stei-
gėjų, pradėjo projektuoti antologiją apie etninę
spaudą Amerikoje ir pakvietė mane pristatyti
Amerikos lietuvių spaudą. Vėliau be profesoriaus
visas darbas sustojo; gana ilgai užtruko, kol buvo
sudaryta nauja redakcija ir atsirado nauja leidyk-
la. Dar ilgokai teko laukti, kol ši įdomi antologija
išvydo dienos šviesą***. Joje – 27 etninės bendruo -
menės, kiekviena su savo istorija. Latviai ir lietu-
viai turėjo sutilpti į vieną skyrių, estai ir tiek ne-
gavo. 

Nuo tarybinės Lietuvos ilgai buvome atskirti
„geležinės uždangos”. Neturėjau jokių  ryšių su vai-
kų autoriais, neturėjau supratimo apie nuostabią
Aurylos kolekciją. Tik vėliau sužinojau, kad dau-
gelis mūsų kultūrininkų, pasinaudodami naujai
įsteigta knygų mainų programa, Lietuvos biblio-
tekas sėkmingai aprūpino vakarietiška spauda ir
sugebėjo užmegzti asmeninius ryšius su Lietuvos
autoriais. Mes, gyvendami toli nuo lietuvių ben-
druomenių veikimo centrų, tokių ryšių neturėjo-
me. Iki šiol apgailestauju, kad negalėjau su profe-
soriumi Auryla anksčiau susipažinti ir aprūpinti
leidiniais, kurie jam galėjo būti naudingi, gal net
visai nežinomi ar neprieinami. Būčiau mielai per-

leidusi jam savo archyvą, nes vėliau jis vis tiek pra-
žuvo. 

Tarybinė propoganda irgi nesnaudė – pasi-
naudodama nauja politine situacija ir tuo pačiu ofi-
cialiu tinklu, užpildė Amerikos knygynus lietu-
viškomis knygomis, importuotomis iš Sovietų Są-
jungos. Lietuviška vaikų literatūra reprezentavo
vaikų knygas, skirtas eksportui į Ameriką. Jos buvo
mano pirmoji pažintis su tarybine vaikų literatū-
ra. Kiek aš jų mačiau, knygos traukė akį savo sko-
ningu apipavidalinimu ir puošniomis žinomų me-
nininkų iliustracijomis, jų tematika – pasakos ir
poezija (išversta į anglų kalbą). Tuo metu multi-
kultūrinis judėjimas atgaivino ir pradedančią iš-
sisemti emigracinę vaikų literatūrą. Atsirado nau-
jų knygų, kurios buvo gražiai išleistos, didelio
formato, kietais viršeliais, gražiai iliustruotos.
Nauji autoriai įvedė naujų žanrų, naujų temų, jos
buvo gyvenimiškos, realistinės. Jos irgi buvo rep-
rezentatyvios, nė kiek neatsiliko nuo tarybinių. Bu -
vo būtina pareklamuoti, kad įdomios lietuviškos vai-
 kų  knygos  rašomos  ir  spausdinamos egzilyje.

Iš pradžių maniau, kad neturėtų būti sunku
žengti dar vieną žingsnį ir į savo tyrimus apie spau-
dą įtraukti pokarinę vaikų literatūrą. Gana greitai
patyriau, kad užsikroviau labai didelį darbą. Po-
kario emigrantai, rašytojai ir poetai, emigracijoje
kūrė stiprią lietuvių literatūros atšaką, dabar va-
dinamą „egzodo literatūra”, jau tapusią mokslinių
tyrinėjimų objektu. Daug sunkiau sekėsi vaikų li-
teratūrai. Vaikų literatūra buvo margas laukas, ap-
leista sritis, be aiškių kriterijų, ryškūs kokybiniai
skirtumai. Skirtingai nuo vaikų literatūros Lie-
tuvoje, kur ji buvo valdžios remiama, išeivijoje au-
toriai dažnai patys turėjo surasti leidėją ir rėmėją,
prisidėti finansiškai. Leidyba vyko spontaniškai,
nenuosekliai. Šalia jau išgarsėjusių vaikų autorių
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buvo spausdinama geranoriškų tėvelių ar pedagogų
abejotinos literatūrinės vertės kūryba. Tiražai – maži.
Vaikų knygos nebuvo sistemingai kolekcionuojamos,
katalogizuojamos, recenzuojamos. Didieji egzodo
kritikai vaikų knygoms neskyrė rimto dėmesio.
Prano Naujokaičio bibliografiniai straipsniai man
suteikė bendrą foną, bet reikėjo knygas atrinkti. Ne-
norėjau rašyti apie leidinius jų nemačiusi, bet kur
juos rasti? Naujesnes knygas buvo galima pirkti, bet
anksčiau spausdintos buvo seniai išparduotos ir iš-
mėtytos kur papuolė, jas reikėjo rankioti po vieną.
Jos jau tada buvo bibliografinės retenybės. Kai ku-
rias knygas ir knygeles man geranoriškai paskolino
ar net dovanojo patys autoriai, dažnai su savo pa-
stabomis. Galiausiai susidarė kolekcija, kurią aš la-
bai vertinau, nes dar ilgą laiką buvau pasiryžusi savo
apžvalgą perrašyti lietuviškai ir panaudoti visą
naują medžiagą. Tačiau išėjo kitaip. Kai mums teko
kraustytis į kitą miestą, nutariau savo kolekciją ati-
duoti Kanados lietuvių archyvui, kuriame jau buvo
saugomas mano tėvo, dr. Martyno Anyso, archyvas;
ten jis būtų prieinamas tiek man, tiek kitiems. Nu-
gabenusi kelias dėžes į Torontą, palikau jas archyvo
raštinėje ir tik vėliau sužinojau, kad archyvo di-
rektorė atsisakė knygas priimti, nes, jos nuomone,
knygos neturėjusios archyvinės reikšmės. Jos taip
ir liko už durų, buvo per vėlu ką nors išgelbėti. Tad
mano archyvą ištiko toks pat likimas, koks ištiko ir
kitų emigrantų archyvus. Taip ir nesužinojau, kur
tos knygos išlakiojo... 

Parašiusi šį laišką, ilgokai laikiau kompiutery-
je, nesiunčiau: svarsčiau, ar jis apskritai reikalingas,
ar nesukels bereikalingo „epistolinio karo”. Pa-
žvelgus atgal, galvoju, ar tikrai taip svarbu tai, ką ra-
šiau prieš daugelį metų? O gal šiandien kitaip ra-
šyčiau? Man tada net į galvą neatėjo, kad mano ra-
šinys pasieks Lietuvą ir kad po tiek metų man teks
su Jumis viešai aiškintis ir teisintis. Jūsų priekaištai
mane nustebino, nes mūsų pažintis sena, santy-
kiai, regis, visada buvo korektiški; Jūsų paprašyta,
kadaise „Draugo” kultūriniame priede su malonu-
mu pristačiau svarbią Silvijos Peleckienės knygą apie
„vilko vaikus”. Tad kas taip pasikeitė? Dabar Jūsų
išvedžiojimai skraido internete; Jūs pats sutiksite,
kad klaidas būtina ištaisyti. Prašyčiau priimti šį laiš-
ką dalykiškai. O kokios pasakos tinka ar netinka vai-
kams – palikime tai spręsti vaikams. Jie patys nu-
spręs, kas jiems įdomu ir ką jie skaitys. 

Kolegiškai – M. G. Slavėnienė 
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Nors prieš šią šventę ir buvo ne-

sutarimų dėl programos, pasitelkus to-
kius patyrusius meno vadovus kaip G.
Breichmanienė bei L. Sagys, jie buvo
išspręsti, ir šventė praėjo sėkmin-
gai. Šio didelio įvykio proga Hamilto-
no dienraštis ,,Hamilton Spectator” iš-
leido specialią laidą apie pirmąkart
mieste vykstančią lietuvių šokių šven-
tę, 25 000 tiražo laikraščio priedas
buvo tuojau pat išparduotas. Penkta-
dienį už miesto esančiame Botanikos
sode Elvyros Bajoraitienės pastango-
mis vyko tautodailės paroda, daini-
ninkų Anitos Pakalniškytės ir Jono
Vaškevičiaus koncertas. 

Šeštadienį miesto centre esančioje
Convention centro salėje vyko
susipažinimo pokylis, dr. Vaidoto
ir Birutės Kvedarų rezidencijoje
– mokytojų pagerbimas, McMas-
ter universiteto salė je – susipaži-
nimo vakaras ir šokiai. 

Sekmadienį po pamaldų
vyko eitynės į miesto centrą.
Šventė prasidėjo šokėjų įžygia-
vimu, vėliavų įnešimu, svečių pa-
gerbimu, sveikinimais, po jų vi-
sas koliziejus staiga subangavo
šokiu, muzika ir daina. L. Sagys
surado J. Gudavičiaus šokį pagal
dainą ,,Kur Šešupė teka...”, jis
taip pat padarė grindų ploto iš-
planavimą, tai šventės pradžiai
suteikė įspūdingumo. Pirmos
dalies pabaigoje smagiai pasi-
suko ,,Malūnas”(G. Breichma-
nienės kompozicija), o šokant
paskutinį šventės šokį ,,Sukti-
nis”, šokėjai sustojo į žodį LIE-
TUVA (kompozicija L. Sagio), A.
Čiuberkis sušuko ,,Aš čia gyva!’’,
o šokėjai atsakė: ,,LIETUVA!‘‘.
Pranešėjui dar pakartojus ,,Aš
ten gyva... Aš visur gyva...”, šo-
kėjai ir vėl atsakė: ,,LIETUVA!’’.
Trečią kartą nuskambėjus žo-
džiui ,,LIETUVA”, choras uždai-
navo ,,Lietuviais esame mes
gimę”. Žiūrovai stovėdami suti-
ko tokią jaudinančią šventės pa-
baigą. 

Convention Centre patalpose
vykusiame pokylyje buvo pa-
gerbti ilgai dirbę šokių mokyto-
jai. Šventė buvo pripažinta gerai
pavykusia, pirmą kartą tautinių
šokių šventę filmavo profesiona-
lūs filmuotojai, buvo sukurta
vaizdajuostė, kuri buvo išsiun-
tinėta į įvairias pasaulio šalis.

IX išeivijos lietuvių 
tautinių šokių šventė

1992 m. liepos 5 d. ,,Horizon” salė-
je Rosemonte, IL vykusios šventės
programą paruošė Lietuvių tautinių
šokių institutas, meninei daliai vado-
vavo Dalia Dzikienė, atsakingos ren-
gimo komiteto pirmininko pareigos
buvo patikėtos dr. Petrui Kisieliui.
Šventėje dalyvavo 2200 šokėjų, 53 šokių
grupės iš 25 JAV lietuvių bendruo-
menių, taip pat iš Kanados, Argenti-
nos, Brazilijos, Vokietijos ir iš laisvos
Lietuvos!  Šventę stebėjo daugiau nei
8 000 žiūrovų, sulaukta svečių iš Lie-

tuvos – atvyko premjeras Gediminas
Vagnorius, Kultūros ir švietimo mi-
nistras Darius Kuolys, jo pavaduotojas
Audris Antanaitis.

Dainavo jungtinis šventės choras:
Dievo Apvaizdos parapijos choras, Lie-
tuvių meno ansamblis ,,Dainava”, Či-
kagos lietuvių operos choras, Lietu-
vos Vyčių choras, Tėviškės parapijos
choras. Muzikinis vadovas – Darius
Po likaitis, chormeisteriai – Audrius
Po likaitis, Faustas Strolia, Rita Klio-
rienė, akompaniatorius – Manigirdas
Motekaitis, akordeonistai – Audrius
Polikaitis ir Ričardas Sokas, pranešėjai
– Antanina Žmuidzinaitė ir Edvardas
Tuskenis.

Tik pradėjus ruoštis IX šokių šven-

tei buvo aišku, kad ji turi būti džiaugs-
mo šventė, nes mūsų Tėvynė tapo lais-
va ir pirmą kartą buvo laukiama sve-
čių iš nepriklausomos Lietuvos. Džiu-
gią nuotaiką atspindėjo ir šventės šū-
kis ,,Šokio sūkury – Lietuva širdy!”.
Renginys buvo ruošiamas pagal nusi-
stovėjusią tvarką, jis sugrįžo į Čikagą.
Jau antrą kartą buvo pakeistas šven-
tės pavadinimas – mes tapome išei-
viais, o šventė pavadinta ne laisvojo pa-
saulio, o išeivijos švente.

Šokėjų eiseną vedė D. Dzikienė, pri-
imdama iš Lietuvos šventei atvežtą do-
vaną – specialiai išaustą tautinę juos-
tą, simbolizuojančią tikrove tapusią ga-
limybę visiems lietuviams susijungti,
griuvus ,,geležinei uždangai”.

Pirmos programos dalies daugelio
šokių tema – lauko darbai, kasdieninis
žemdirbio triūsas, bet jie šventės daly-
viams ir žiūrovams simbolizavo be-
veik 50 metų trukusį nenuilstamą dar-

bą bei rūpestį siekiant tėvynei Lietuvai
laisvės. Pirma dalis baigta ,,Malūnu”,
kuris visados uždega žiūrovus. Antros
programos dalies šokiuose atsispindė-
jo užbaigtuvių džiaugsmas, pasilinks-
minimo siautulio nerūpestingumas –
visi jungėsi į džiaugsmo sūkurį, nes pa-
galiau mūsų Tėvynė vėl laisva, žengia
nepriklausomo gyvenimo keliu.

Jauno, talentingo šventės muzikos
vadovo sudarytas 40 asmenų pučia-
mųjų orkestras, geras dirigavimas ir
ryškus šokių ritmas, kai kuriems šo-
kiams pritariant jungtiniam chorui,
vedė margaspalvį šokėjų būrį iš vieno
šokio į kito sudėtingas figūras. Moki-
niai, studentai ir veteranai sušoko 22 šo-
kius. Dėmesio sulaukė Klaipėdos kon-
servatorijos ,,Vėtrungės” šokėjai, išsi-
skyrę šokių grakštumu. Šventė ypa-
tingą įspūdį paliko svečiams iš Lietu-
vos, kur ruošiamos kitokio pobūdžio šo-
kių šventės. ,,Okupacijos įtaka šokių

šventėms verčia Lietuvą pasimokyti iš
išeivijos švenčių” – tokius atsiliepi-
mus išgirdome iš jų. Programa baigta
,,Suktiniu”, paskutinis choreografinis
šokis šventėje buvo ,,Brangiausios spal-
vos” pagal Kęstučio Vasiliausko žo-
džius ir muziką su orkestru, choru ir šo-
kėjais su geltonomis, žaliomis ir rau-
donomis vėliavėlėmis – taip buvo iš-
reikšta meilė Lietuvai ir pagarba mūsų
Trispalvei. Buvo įspūdinga! Taip praėjo
IX šventė – mūsų visų džiaugsmo šven-
tė. Ji buvo kaip stebuklas, nes sugriu-
vus ,,geležinei uždangai” visas pasau-
lis stebėjo lietuvių ryžtą ir laisvės troš-
kimą. Po šventės ,,Hyatt” viešbutyje
vyko pokyliai jaunimui ir vyresnie-
siems, buvo pagerbti šventės organi-
zatoriams.

,,...išeivijoje pavyko išsaugoti ne-
palyginamai tikresnį, archajiškesnį
tautinių švenčių vaizdą, nematomo-
mis gijomis besisiejantį su lietuviško so-

džiaus menu”, – taip taip straipsnyje
,,Dvasios atgaivos šventė” rašė Silvija
Vėlavičienė (,,Draugas”, 1992-07-25, nr.
145(30)).

X lietuvių 
tautinių šokių šventė

Sveikinu taurų, lietuvišką judesį
Įkvėptą, uždegtą grožio jėga,
Gelmėse gimusį, saulėj pabudusį,
Kylantį Baltijos aukšta banga…

J. Augustaitytė-Vaičiūnienė 
Sveikinu judesį

1996 m. liepos 6 d. ,,Rosemont Ho-
rizon” salėje Rosemonte, IL vykusioje
šventėje dalyvavo 2 060 šokėjų, 47 šokių
grupės iš JAV lietuvių bendruomenių,
taip pat iš Kanados, Argentinos, Bra-
zilijos ir iš Lietuvos, renginiu grožėjo-
si daugiau nei 8000 žiūrovų. Šventės
ruošimo komitetui vadovavo Jūratė

Budrienė, už meninę dalį buvo atsa-
 kinga vyr. meno vadovė Violeta Smie-
liauskaitė-Fabianovich, pranešėja –
Audrė Budrytė.

Prieš šventę ir šventės metu vieš-
butyje ,,Hyatt” netoli O’Hare oro
uosto vyko mugė ir meno paroda,
penktadienį po gana sunkios repeti-
cijos jaunimas šurmuliavo susipaži-
nimo vakare, mokytojams buvo su-
ruošta vakarienė, kur buvo pagerb-
ti visi dešimties švenčių vadovai.

Šventė vyko pagal seniai nusi-
stovėjusią tvarką, eisenoje dalyvavo
ir buvusių švenčių meno vadovai
bei sportininkai. Dalyvavo nemažai
šokėjų iš užsienio. Jubiliejinėje X
šventėje atsispindėjo visos praeitos
šventės ir naujai mezgamas ryšys su
Lietuva. ,,Į lietuvišką ratuką X-toji
šventė suka!” – JAV, Kanados, Pietų
Amerikos ir Lietuvos šokėjai jun-
giasi kartu. 

Kadangi su šokių muzika iki
šiol buvo problemų, šiai šventei buvo
nuspręsta užsakyti muzikos ir dainų
įrašus iš Lietuvos, tad šventėje ne-
buvo orkestro, choro ir dirigento. Visi
muzikiniai įrašai buvo padaryti Vil-
niaus plokštelių studijoje, muziką at-
liko keletas ansamblių: ,,Lietuva”,
Alytaus ,,Dainava”, ,,Ūla” ir kiti.
Muzikinių įrašų vadovas buvo kom-
pozitorius Anatolijus Lapinskas,
muzikos patarėjas Amerikoje – Da-
rius Polikaitis. 

Lyg ir apibendrinant visas prieš
tai vykusias šventes, buvo pašokta
daug senesnių šokių. Nepaisant įvai-
rių trukdymų su muzikos įrašais,
šventė praėjo neblogai. Visi džiau-
gėsi, kad šventės pagrindiniai ren-
gėjai buvo jau Amerikoje užaugęs
jaunimas. 

Šventė tęsėsi ir toliau – liepos 7
d. buvo suruoštos krepšinio rungtynės
tarp Lietuvos ir Kroatijos olimpinių ko-
mandų, o liepos 9 d. Jaunimo centre
vyko pošventinis koncertas. Progra-
moje pasirodė iš užjūrio atvykę šokė-
jai su kitokiais, pačių pasirinktais šo-
kiais.

,,Ši šokių šventė parodė mūsų or-
ganizuotumą, priminė nueitą kelią ir
skatina eiti toliau. Dešimtoje šventėje
pirmą kartą buvo panaudota muzika,
įrašyta Lietuvoje. Repeticija buvo sun-
ki, bet pati šventė praėjo neblogai,
ypatingai žinant, kad toks svarbus už-
davinys buvo patikėtas jau čia užau-gu-
sioms jaunoms mokytojoms”, – taip
apie renginį rašė Genovaitė Breich-
manienė savo leidinyje ,,Suk, suk rate-
lį...” (Hamilton, Ontario, Kanada. 2006
m.).
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Gerbiami skaitytojai! P. Dumšie-
nės straipsnio „Ar paveldimas pilie-
tiškumo genas” tęsinį skaitykite rug-
sėjo mėnesį.

Į lietuvišką ratuką dešimtoji šventė suka! Jono Tamulaičio nuotr.

Devintosios šokių šventės metu šokėjai jungėsi į džiaugsmo sūkurį, nes pagaliau mūsų Tėvynė

tapo laisva. Jono Kuprio nuotr.


