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Šio šeštadienio Kultūros turinys

Spaudos, radijo ir televizi-
jos rėmimo fondas 2019 m.
suteikė 10 000 Eur paramą
šeštadieniniam „Draugo”
priedui „Kultūra”, projektui
„Lietuvos kultū ros sklaida ir
kultūros paveldo išsaugoji-
mas bei lietuvybės puose-
lėjimas pasaulyje”

***
mylimoji tapo
rudenio medžiu
ir kiekvieną naktį
lietų begirdžiu
ir sena plokštelė
sukasi jame
plaukia medžių lapai
vakaro vyne...

Rimas Burokas

M
aklinėdama po Facebook’ą, netyčia užtikau
savo gimtojo miesto aikštę, renovuotą ir
naujai išgrįstą. Kažkaip liūdna pasidarė –
kokia ji pilka ir didelė, kam ten gali būt jau-

ku?.. Ir eit, ir stovėt, ir net žiūrėt... nors ir seniau man ji ne-
atrodė ypatingai graži ir atsiminiau tik kažkokius medinius
balvonus, lyg ir liaudies meną, lyg ir kičą.

Tiesa, dar buvo medžiai. Žalia lapija lyg saulės per-
šviečiamas debesis. Ir vėjo balsas lapuose. 

O dabar tylu. Sakyčiau – kaip kapinėse. Kur betono lui-
tas patikimai atskyrė mirusįjį ne tik nuo gyvųjų, bet ir nuo
lietaus, lapų, paukščių, voratinklių ir spyglių. Ką daryt to-
kioj negyvoj aikštėj? Marširuot? Rėkaut? Švęst amžiną Hal-
loween’ą?..

Kas tiems žmonėms pasidarė – leipėja dėl miško, riša-
si prie medžių, deklamuoja eilėraščius apie Anykščių šile-
lį ir tuo pat metu negailestingai šalina medžius iš miestų
aikščių ir gatvių, netgi kapinėse reikalauja iškirsti medžius,
nes jie meta spyglius ir lapus, nes šaknys lenda iš dirvos ir
verčia antkapius. Ką jau kalbėt apie tuos gamtos mylėtojus,
kurie mėgsta išversti savo šiukšles vaizdingose pamiškėse. 

Išverskit savo šiukšles šitose naujose renovuotose
aikštėse – nemanau, kad betono trinkeles tai sujaudintų. O
štai medžiai yra gyvi. Jie viską jaučia ir kada nors pasakys,
ką apie tai galvoja ir kokio likimo mums linki, jei ir toliau
taip beprotiškai mojuosime kirviais ir pjūklais. Gal jie net-
gi turi sukūrę planą, kaip mums atkeršyti – kai pagalvoju
apie medžių šaknis, plytinčias po žeme ištisus kilometrus
ir persipynusias su grybų sporomis, pelių ir kirstukų kau-
kolytėmis, siekiančias gruntinio vandens ir tauriųjų metalų
gyslas, o gal net pačią žemės širdį – tai atrodo visai įtikima, juolab kad ir moks-
lininkai pripažįsta medžius (ir augalus) turint specifinį intelektą ir gebėjimą
vienas su kitu komunikuoti.

Ir galbūt medžius sulaiko tik menka abejonė - ką daryti su tais, kurie pri-
siriša prie jų gentainio ir gina jį savo kūnu, kurie sodina ir laisto jauną ūgliuką,
kurie sėdi po medžiu ir ne tautą veda marširuot į naujomis trinkelėmis išgrįstas
aikštes, o užsimerkę klausosi lapų šiurenimo kaip gražiausios muzikos?.. 

Galbūt medžiai įsigudrins ateity atskirti žmones pagal jiems vieniems su-
prantamus požymius. O gal žmonės supras, ką jaučia ir galvoja medžiai. Ir ne-
reikalaus kirsti medžio vien todėl, kad jo šaknys verčia antkapį. Velniop tą ant-
kapį, juk jis ne kas kita, kaip toji betono trinkelė, kuri atskiria gyvąjį nuo mi-
rusiojo kaip vakuumas. O gal tai ne medis, gal mirusysis veržiasi iš tamsos ka-
ralystės, gal čia jis pats verčia tą betoną, kuriuo rūpestingieji giminaičiai už-
barikadavo jo kūną. Medžiai – tai mūsų mirusieji, kurie ir šaknimis, ir šako-
mis veržiasi į dangų, į erdvę. O mes norime juos nugalabyti ir palaidoti antrą
sykį taip giliai, kaip tik įmanoma ir užtrinkelizuoti gausybe gėlių, vainikų ir
žvakių plastiko. 

Medis tarp dangaus ir žemės, tarp mirusiųjų ir gyvųjų. Jeigu sunaikinsi-
me šią grandį, liksime beorėje tuštumoje. 

Renata Šerelytė

Medis žemėje ir danguje

Aleksandro  Macijausko nuotr.
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Algis Vaškevičius

Sausio pradžioje savo ketverių metų kadenciją
baigia Lietuvos Respublikos generalinio kon-
sulato Kaliningrade (Karaliaučiuje) kultūros at-

ašė Raminta Gecevičienė, čia dirbusi nuo 2016
metų pradžios. Prieš jai išvykstant aplankėme kul-
tūros atašė Karaliaučiuje ir paprašėme jos apibūdinti
tuos savo darbo metus, papasakoti apie svarbiau-
sius nuveiktus darbus ir problemas. 

Papasakokite plačiau apie save, apie tai, kaip atsi-
dūrėte Karaliaučiuje?

Esu gimusi Panevėžyje, ten baigusi vidurinę
mokyklą, po jos įstojau į Vilniaus universiteto is-
torijos fakultetą ir įgijau istorikės, istorijos ir vi-
suomenės mokslų dėstytojos kvalifikaciją. Po stu-
dijų dar dvejus metus dirbau Vilniaus universite-
te, tada išvykau iš Lietuvos tęsti istorijos mokslų,
tapau istorijos mokslų kandidate. 

Grįžusi į Lietuvą nuo 2001 metų buvau Jungti-
nių Tautų plėtros programos ir Lietuvos Respub-
likos Seimo projekto „Parama rengiant žmogaus tei-
sių rėmimo ir apsaugos nacionalinį veiksmų pla-
ną” vadovė, vėliau vadovavau Jungtinių Tautų plėt-
ros ir Lietuvos Respublikos Seimo programai „Pa-
rama įgyvendinant Nacionalinį žmogaus teisių
veiksmų planą”. Nuo 2008 m dirbau Vyriausybės
kanceliarijoje, Ministro pirmininko tarnyboje Eu-
ropos Sąjungos politikos analizės, strateginio pla-
navimo skyriuose. 2013 m. perėjau į Kultūros mi-
nisteriją – vadovavau profesionalaus meno ir kū-
rybinių industrijų departamentui. 

„Užkietėjusiam” biurokratui toks karjeros po-
sūkis išties buvo nelengvas, bet įdomus. Dar di-
desnis iššūkis buvo 2015 metų rudenį gautas pasiū-
lymas tęsti dviejų buvusių kultūros atašė Arvydo
Juozaičio ir Romano Senapėdžio darbą Karaliau-
čiuje. Priimti sprendimą reikėjo greitai, o spren-
dimas toli gražu nebuvo paprastas dėl visiškai ki-
tokio darbo pobūdžio – čia mažai jau įprastos biu-
rokratijos ir labai daug tiesioginio kontakto su pa-
čiais įvairiausiais kultūros, meno, žiniasklaidos at-
stovais. Kita vertus, ir sudėtinga politinė situacija
su kaimynine šalimi kėlė nerimą ir pagrįstą baimę,
ar pavyks čia, Karaliaučiuje, ką nors reikšmingo nu-
veikti plėtojant kultūrinius ryšius. Taip ir atvykau
„neramia širdimi” 2016 m. sausį tiesiai į Sausio 13-
osios minėjimą.

Ar kultūros atašė pareigybė šiame krašte Lietuvai yra
labai svarbi?

Taip, tai vienas iš prioritetų turint galvoje šio
krašto istorinę praeitį, kultūros paveldą – juk čia
mūsų literatūros ištakos, lietuvybės šaknys, čia
gimė pirmoji lietuviška knyga, iš čia spaudos drau-
dimo metais į Lietuvą keliavo lietuviškos knygos, kiti
leidiniai. 

Kas buvo sunkiausia per visus tuos ketverius darbo
metus?

Sunkiausi buvo pirmieji kadencijos metai –
nauji ryšiai, „neišbandyti” veikloje partneriai, gana
neįprastos renginių or-
ganizavimo, planavi-
mo tradicijos. Taigi,
teko patirti ir nesėk-
mių – ne visi renginiai
pavyko, kai kurie ne-
sulaukė tokio žiūrovų
skaičiaus, kokio tikė-
jomės, kai kurie, prie-
šingai, maloniai nu-
stebino. Ta pažintis su
šalies kultūrine aplin-
ka, jos specifika, au-
ditorijų poreikiais ir
derinimas su Lietuvos
profesionalaus meno
interesu konkrečioje
šalyje – centrinė kiek-
vieno kultūros atašė
pradžios darbo ašis.
Kuo greičiau ir sėk-
mingiau praeini šį eta-
pą, tuo daugiau laiko
lieka išties rezultaty-
viai veiklai.O laiko yra
ne tiek ir daug – atašė kadencija trunka tik ketverius
metus. Manau, kad man buvo lengviau, nes „ledus
pralaužė” mano pirmtakai, atvykusi aš jau turėjau
informaciją apie kultūros įstaigas, su kuriomis su-
siklostė geri kūrybiniai santykiai. 

Džiaugiuosi, kad darbo pradžioje buvo nemažai
žmonių, kurie padėjo, patarė, geranoriškai žiūrėjo
ir vertino darbą. Labai svarbu, kad Karaliaučiaus
krašto kultūros bendruomenė gana gerai žino Lie-
tuvos dailininkus, rašytojus, muzikantus, ypač vy-
resnės kartos, Lietuvos menas čia labai gerai verti-
namas. Tad man buvo nesudėtinga organizuoti pa-
rodas, kūrybinius susitikimus, koncertus – beveik vi-
sada buvo galima rasti tinkamas erdves ir žinojau,
kad mūsų atlikėjai bus šiltai priimti ir įvertinti. Ma-
loniausia būna, kada atlikėjai sugrįžta...

Deja, ne visos veiklos sritys džiugina: viena

svarbiausių veiklos sričių – lietuviškojo literatūros
ir kultūros paveldo išsaugojimas, aktualizacija,
sklaida yra sunkiausiai įgyvendinamas tikslas. Pa-
staraisiais metais bet koks bandymas įamžinti žy-
mius Mažosios Lietuvos veikėjus, gyvenusius ir
kūrusius šiame krašte, atidengiant jiems atminimo
ženklus, nesulaukia vietinės valdžios pritarimo.
Ryškiausias pavyzdys – K. Donelaičio 300 –osioms gi-
mimo metinėms paminėti sukurta atminimo lenta.
Dar 2014 m. buvo planuota atidengti memorialinę len-
tą Baltijos federaliniame I. Kanto universitete, bet
iki šiol to nepavyko padaryti – atsiranda daugybė for-
malių priežasčių, atsirašinėjimų, o rezultato taip ir
nėra. 

Prieš porą metų buvo parengtas bareljefo pro-
jektas pirmojo Karaliaučiaus universiteto teologijos
profesoriaus, vieno iš mūsų raštijos pradininkų
Stanislovo Rapolionio atminimui. Bareljefui buvo ža-
dėta vieta Karaliaučiaus katedroje – deja, vėl pra-
sidėjo nesibaigiantys susirašinėjimai, formalumai,
nepagrįsti reikalavimai ir rezultato vėl nėra.

Pamenu ir dar vieną kuriozinę situaciją - Lie-
tuvai buvo pasiūlyta čia rengiamam dokumentinių
filmų festivaliui parinkti kokį nors filmą, kartu su
organizatoriais atrinkome labai pagal temą tin-
kančią juostą „Knygnešiai”, sukurtą airių režisie-
riaus, filmuotą šiame krašte. Iš pradžių tai buvo su-
tikta labai džiaugsmingai, o vėliau išgirdome, kad
filmo negalėsime rodyti. Režisierius niekaip nega-
lėjo suprasti, kodėl apie XIX amžiaus pabaigos – XX
amžiaus pradžios istorinius įvykius, spaudos drau-
dimą ir knygnešius pasakojantis filmas pasirodė po-
litiškai netinkamas, bet niekas į šį klausimą taip ir
neatsakė, o filmas buvo išimtas iš programos. 

Galima būtų minėti ir kitus panašius atvejus, dėl
kurių apmaudu ir skauda širdį, bet norisi tikėti, kad
visi šie trukdžiai anksčiau ar vėliau baigsis. 

Kai tokia padėtis ir tokios aplinkybės, ką pavyko pa-
daryti puoselėjant lietuvišką kultūrą, švietimą? 

Bet kurioje situacijoje visada yra išeitis, svarbu

nenuleisti rankų ir veikti galimybių ribose. Tad or-
ganizuojame renginius, parodas bibliotekose, mu-
ziejuose, kviečiame atlikėjus iš Lietuvos, kuriuos čia
vertina ir kurių koncertai yra lankomi. Kai pernai
buvusi Karaliaučiaus dailės galerija tapo Vaizduo-
jamojo meno muziejuje, Lietuva buvo pirmoji už-
sienio šalis, surengusi čia parodą „Šimtmečio ko-
lekcija”, skirtą Nepriklausomybės atkūrimo 100-
osioms metinėms. Paroda veikė visą mėnesį, joje eks-
ponuota apie 160 lietuvių autorių tapybos, grafikos,
tekstilės ir kitų darbų, ji sulaukė gerų įvertinimų vie-
tos žiniasklaidoje. 

Pats Karaliaučius yra „išlepintas” įvairių ren-
ginių, koncertų, parodų, tačiau kituose krašto mies-
tuose viso to gerokai mažiau, ir čia mus džiaugs-

Lietuvos kultūros atašė Karaliaučiuje Raminta Gecevičienė:

„Tai buvo sunkūs ir įdomūs darbo metai”

Kultūros atašė R. Gecevičienė. Asmeninio archyvo nuotr.

Kultūros atašė stengiasi pati įamžinti renginius. A. Vaškevičiaus nuotr.

Nukelta į 3 psl.



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 S2019 LAPKRIČIO 9 D. 3

Rita Nomicaitė

Ypatingų sukaktuvių sulaukė
kompozitoriai Feliksas Romual-
das Bajoras ir Alvydas Jegelevi-
čius. Keturių šimtmečių lietuvių
muzikos spektrą pateikia neseniai
pasirodžiusi ansamblio „Musica
humana” kompaktinė plokštelė.

Kompozitoriui Feliksui Ro-
mualdui Bajorui spalio pra-
džioje sukako 85-eri. F. R. Ba-

joras – garbingiausių Lietuvos
Valstybinės bei Nacionalinės
kultūros ir meno premijų lau-
reatas. Taip pat šis kompozito-
rius pelnė daugelį atskirų apdo-
vanojimų už skirtingų žanrų kū-
rinius (už muziką dramos spektakliams ir kt.). Tačiau so-
vietmečiu mūsų autoriams nebuvo leidžiama prisistaty-
ti užsienyje, didžiausių pastangų ir apsukrumo dėka iš-
siverždavo pavieniai kūriniai. Net Lenkijos kolegos, jaus-
dami pareigą padėti lietuvių muzikams, turėdavo grieb-
tis įvairiausių gudrybių jiems pasikviesti. Menininkų že-
minimą sovietų režimo laikais taip pat atskleidžia istorija,
susijusi su F. R. Bajoro 3 veiksmų opera-baletu „Dievo avi-
nėlis” (1982). Pagal Rimanto Šavelio to paties pavadinimo
romaną parašytas veikalas kalba apie žmogaus vertybes,
pasirinkimus ir savijautą įsitvirtinant sovietų valdžiai. 

„Ar taip gali būti? Brolis brolį...” – pirmieji veikalo
žodžiai... Nepaisant to, kad romanas buvo publikuotas, t.y.
patvirtintas Glavlito, pilnai pastatytos operos neišvydo-
me. Iki šiol! O juk tai veikalas, vertas atstovauti mūsų na-
cionaliniam menui Nacionaliniame operos ir baleto teatre,
rodant nuolatos, laikas nuo laiko atnaujinant pastatymą.
Operos žanras apskritai laikomas aukščiausia tautos
kūrybinių jėgų išraiška, kadangi sutelkia pagrindines
meno šakas: literatūrinį šaltinį, iš jo kilusį savarankišką
kūrinį – libretą, keletą dailės sričių (scenografija, kos-
tiumai), draminę vaidybą. Grandiozinėje F. R. Bajoro ope-
roje lygia greta dar sumanyta baleto ir pantomimos lini-
ja, ir ne fragmentinė, publikai prablaškyti, bet ištisinė. Jos
paskirtis taip pat daugiabriaunė – vaizduoti gyvų ir žu-
vusiųjų personažų dvasias ir kt. Genialų teatro jausmą tu-
rintis kompozitorius numatė gausų ir prasmingą scenos
reginį (antai veikalas baigiamas gaisro scena). Bet svar-
biausia – labai gera, ypatingai paveiki muzika!

Niekšiškai pasibaigusius žygius operą-baletą pasta-
tyti LNOBT aprašė pats kompozitorius unikalaus pobū-
džio literatūriniu veikalu „Opera”, perpasakodamas vi-
sus svarstymus komisijose ir meno tarybose. Šis drama-
turginis šedevras publikuotas „Krantuose” (1989, Nr. 5) ir
monografinėje straipsnių rinktinėje „Feliksas Bajoras”
(Vilnius, 2002; deja, sudarytoja nubraukė visų veikėjų pa-
vardes). Neištvėręs patyčių, 1984 m. liepą F. R. Bajoras pa-
bėgo į New Yorką (JAV). Kilus Sąjūdžiui grįžo į tėvynę, par-
gabendamas išgelbėtą Vytauto Bacevičiaus archyvą, kitų
išeivių kompozitorių kūrinių partitūras. Šios natos tapo
pagrindu surengti išeivių muzikos festivalį „Sugrįži-
mas”, kurio sumanytojas ir pagrindinis organizatorius
buvo F. R. Bajoras. Vienintelis toks festivalis istorijoje įvy-
ko 1989 gegužę, jo metu nuskambėjo penki simfoninės ir
kamerinės muzikos koncertai. 

Veiklus idealizmas yra pamatinis F. R. Bajoro asme-
nybės bruožas. Idealizmas palaiko šio menininko dvasios
gaivą. Amžinuoju gyvenimu neabejojantis, knygose ir vi-
deofilmuose ieškantis jo pavidalų kompozitorius sako, kad
nejaučiant egzistencijos tęstinumo nėra prasmės nė varg-
ti čionai, žemėje. Tokiomis temomis F. R. Bajoras dalija-
si su bičiuliais, jas skleidžia savo kūryba. Pavyzdžiai iš ilgo
jo kūrinių sąrašo (visas sąrašas išvardija per 200 kūrinių)
– oratorija „Varpo kėlimas” Jono Strielkūno eilėmis; tra-
dicinių mišių – suaugusiųjų ir vaikų – muzika; religiniai
kūriniai chorui („Paslaptis” JAV gyvenusio kun, Jono Gu-
tausko eilėmis), solo balsui ir instrumentams („Pater nos-
ter” liturginiu tekstu); religiniai instrumentiniai opusai
(„Momenti sacri”). 

Keletą kūrinių F. R. Bajoras parašė įkvėptas JAV gy-
venusio libaniečio poeto mistiko Gibran Kahlil tekstų: „Aš

buvau tarsi migla” balsui solo ir instrumentų ansamb-
liui, „It Is” mišriam chorui a cappella, V simfonija solo
balsui ir simfoniniam orkestrui. Įdomu, kad simfonijo-
je kartu panaudotos ir Biblijos mintys (tarp kitko,
premjerą dainavo Asmik Grigorian). Sielos kelionę į ki-
tus pasaulius simbolizuoja veikalai „Exodus” Nr, 1 ir Nr.
2 simfoniniam orkestrui, „Slenkstis” smuikui solo. Se-
nųjų mitų dvasia transformuojama kūriniuose „Žo-
džiai ir magija” balsui ir trombonui (Dainiaus ž.), „Si-
deralis” fortepijonui, „Saulės takas” styginiams, žy-
miausiame šio kompozitoriaus kūrinyje „Sakmių siui-
ta” balsui ir fortepijonui pagal lietuvių sakmes. 

Opusu „Iš ten” styginių orkestrui prasidėjo F. R. Ba-
joro 85-erių metų sukakčiai skirtas autorinis koncertas,
įvykęs spalio 24 d. Šv. Kotrynos bažnyčioje. Vakaras pa-
rengtas inicijavus Donatui Katkui, F. R. Bajoro muziką
vertinančiam dar nuo tada, kai griežė altu Valstybinia-
me Vilniaus kvartete. Įkūręs Šv. Kristoforo kamerinį or-
kestrą ir tapęs jo meno vadovu bei dirigentu, D. Katkus
tęsė lietuvių muzikos sklaidos misiją. F. R. Bajoro jubi-
liejinio koncerto didžiąją dalį sudarė kūriniai, kuriuos
orkestras jau turi įsodinęs į savo repertuarą, buvo atli-
kęs, o keletą ir įrašęs. Štai ir šį vakarą nufilmavo Lietuvos
televizija. Tiesa, dabar koncertą dirigavo naujasis or-
kestro meno vadovas ir dirigentas Modestas Barkauskas.

Pjesė „Iš ten” – sudėtingos dramaturgijos, filoso-
fuojanti, kupina įvairių minčių lyg meditacija. Pasak ren-
gėjų, girdėjome kūrinio premjerą, bet tai tik dalinė tie-
sa, nes šis opusas – kūrinio, skirto grafikui Vytautui Va-
liui atminti, versija. Apie tai kalba ir pats kompozitorius,
o muzikos istorija žino ne vieną kūrinio redakcijos, ver-
sijos reikšmingą premjerą.

mingai priima, sulaukiame daug lan-
kytojų. Norėčiau paminėti puikų Gum-
binės (Gusevo) kraštotyros muziejų, jo
energingą ir kūrybingą kolektyvą, ku-
rio dėka mums pavyko organizuoti
įsimintinas parodas. Tikiuosi, kad ir to-
liau tie ryšiai išliks. 

Dar viena lietuviškos kultūros sa-
lelė – Kranto (Zelenogradsko) biblio-
teka. 2018 m. čia įkurtas klubas „Li-
tuanika”, miesto gyventojai noriai mo-
kosi lietuvių kalbos, susipažįsta su
Lietuvos istorija, tradicijomis, etno-
kultūra, bibliotekoje sukauptas A. ir F.
Kuršaičių archyvas, atidarytas lietu-
viškos literatūros skyrius. Vilniaus
apskrities Adomo Mickevičiaus vie-
šosios bibliotekos dėka galime aprū-
pinti Kranto biblioteką naujausiais
leidiniais. Organizuojame Lietuvos
dailininkų parodas, susitikimus su ra-
šytojais, poetais. 

Užmegzti puikūs kontaktai su kon-
certinėmis įstaigomis – simfoniniu or-
kestru, filharmonija. Lietuvos muzi-
kantai, dainininkai tradiciškai daly-
vauja svarbiausiuose muzikiniuose
festivaliuose. Pastaraisiais metais į
tradicinį vaikų ir jaunimo festivalį
„Muzikinis pavasaris” atvyksta Lie-
tuvos M. Rostropovičiaus labdaros ir
paramos fondo remiami jaunieji ta-
lentai. Norėčiau paminėti porą atlikė-
jų, sužavėjusių visus, kam teko išgirs-
ti jų atliekamus kūrinius – tai Rokas
Makštutis ir Agnė Gečaitė. Net neabe-
joju, kad šie jaunuoliai garsins Lietu-
vos vardą žymiausiose pasaulio sce-
nose. 

Apibendrindama norėčiau pabrėž-
ti, kad svarbiausia yra išsaugoti žmo-
giškuosius kontaktus, tarpkultūrinius
ryšius, nes tai yra pagrindinė sėkmin-
go darbo kultūros srityje sąlyga. 

Šiemet pagaliau pradėtas K. Donelai-
čio memorialinio muziejaus Tolminkiemyje
remontas, kurio laukta jau daug metų. Ką
jums reiškia tas faktas?

Štai čia ir yra tas daugelio žmonių
atkaklaus darbo „nenuleidžiant rankų”
pasiekto rezultato pavyzdys. Kliūčių
buvo labai daug, kartais atrodė, kad vis-
kas veltui, bet norėčiau paminėti Kris-
tijono Donelaičio draugijos pirminin-
ką Gintarą Skamaročių, nes jis buvo
vienas iš tų, kurie nesustoja prieš jo-
kius barjerus ir jo atkaklumo dėka bei,
aišku, visų projekto partnerių pa-
stangų dėka turime gerą rezultatą  –
gautas Europos Sąjungos fondų finan-
savimas, kuris leis suremontuoti ku-
nigo namą, bažnyčioje įrengti šildymą,
daug ką atnaujinti, ir šie darbai jau pra-
sidėjo iš karto po muziejaus 40-mečio
minėjimo spalio viduryje.

Karaliaučiaus kraštas turi tik šį
vienintelį literatūrinį muziejų, kuris
yra istorijos ir meno muziejaus filialas.
Jo darbuotojai gerai supranta K. Do-
nelaičio reikšmę ir Lietuvai, ir visai
Europai, tad tikiuosi, kad darbai vyks
sėkmingai ir po dvejų metų galėsime
lankyti atnaujintą, modernų muziejų,
kaip yra planuojama.

Viltingai nuteikia ir pastaruoju
metu išaugęs lankytojų skaičius, vis
daugiau turistų iš Lietuvos apsilanko
K. Donelaičio memorialiniame mu-
ziejuje. Renovuoti muziejų svarbu, bet
dar svarbiau, kad čia lankytųsi žmo-
nės, kad muziejus taptų traukos cent-
ru ne tik lietuviams, bet ir visiems be-
sidomintiems šio krašto istorija, kul-
tūriniu paveldu. Svarbu, kad nepa-
mirštume K. Donelaičio, nepamirštu-
me jo parašytų „Metų”, nepamirštume
ir pačios Mažosios Lietuvos, davusios
mums tiek daug. q Nukelta į 8  psl.

Atkelta iš 2 psl.

Muzikos apžvalga. S pa l i S
Šedevrai: apvalyti, ignoruojami

Felikso Bajoro dedikacijų vakaro afiša

Ansamblio  „Musica humana”  kompaktinė plokštelė
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JAV LB Tarybai JAV LB XXII Tarybos II

sesijai Valdovų Rūmų paramos komiteto

JAV ataskaita už 2018–2019 m.

Regina Narušienė

Lietuvos Valdovų rūmų atkūrimas Vilniaus Žemutinės
pilies teritorijoje yra vienas ambicingiausių atgi-
musios Nepriklausomos Lietuvos veiklos projektų.
Nepriklausomybės metais atkurtoji Lietuvos valdovų
istorinė rezidencija – mūsų ilgaamžės valstybės
simbolis ir nacionalinio pasididžiavimo objektas, Vil-
niaus – Lietuvos istorinės sostinės – atpažinimo ženk-
las, bylojantis Lietuvos suverenumą, lietuvių tautos
šimtmečių kovą už laisvę. JAV lietuviai nuo pat
pradžios aktyviai prisidėjo prie šio ambicingo pro-
jekto įgyvendinimo, telkę lėšas per JAV sukurtą VR
atstatymo paramos komitetą. Nuo 2003 metų ko-
mitetas ne tik rinko lėšas Valdovų rūmų atstatymui
paremti, tačiau jau surinktas lėšas investavo į atskirų
menių bei VR interjero įrengimą ar apipavidalinimą.

Šiuo metu Valdovų rūmų atstatymui einant į pa-
baigą, lieka vis mažiau projektų, prie kurių ga-
lime prisidėti finansiškai. Ieškome įvairių ga-

limybių panaudoti likusias lėšas tikslingai ir nau-
dingai. Pirmumą teikiame projektams, kurie įgy-
vendinami pačiuose rūmuose, įrengiant jų interjerą,
dekoruojant menes ir VR aplinką ar atskirus ar-
chitektūrinius rūmų elementus. 

2019 m. vasarą, pasitinkant Valstybės (Lietuvos
karaliaus Mindaugo karūnavimo) dieną, buvo baig-
tas įgyvendinti dar vienas mūsų komiteto finan-
suotas projektas. Artėjant šiai įsimintinai dienai iš-
kilmingai buvo pristatytas atkurtas naujas VR
pietinio fasado vartų portalas, papuoštas paauk-
suotu ir pasidabruotu kartušo herbiniu Lietuvos
skydu su Vyčio ženklu. Atkurtasis Valdovų rūmų
architektūrinis elementas, buvo žinomas iš daugelio
rašytinių šaltinių ir dailininkų, tokių kaip Pran-
ciškus Smuglevičius, Martynas Knakfusas (Marcin
Knackfus) kūrinių ir išlikusio istorinio paveldo frag-
mentų. Šių vartų dekoro detalės atkūrimo projek-
to autoriai – dailininkas Arvydas Každailis ir
skulptorius Rokas Naujalis. 

ValDOVŲ RŪMai – MŪSŲ VALSTYBĖS SIMBOLIS

Komitetui buvo pateiktos kelios idėjos ir pro-
jektai, kuriems įgyvendinti reikėjo finansinės pa-
ramos. Įvertinę galimybes, nutarėme ir pasirinkome
finansuoti būtent šios architektūrinės detalės su Vy-
čio ženklu projektą. Kazickų fondas taip pat parėmė
šį projektą 5.000 dolerių auka. 

Atkurtų Valdovų rūmų pietinio portalo atkūri-
mo projektą su kartušo matmenų sprendimais pa-
rengė Projektavimo ir restauravimo instituto ar-
chitektė Rūta Grigienė, o visus darbus pagal šį pro-
jektą koordinavo Valdovų rūmų muziejaus direkto-
riaus pavaduotojas Eduardas Kauklys. Atkūrimo pro-
jekto įgyvendinimas buvo patikėtas Simono Jonai-
čio vadovaujamai restauravimo įmonei „Rūpintojė-
lis”, o subtilius Vyčio auksavimo bei sidabravimo dar-
bus atliko žinomas restauratorius Arvydas Paulionis,
kurio rankomis jau buvo papuoštas ne vienas isto-
rinės vertės objektas. Restauratorius yra auksavęs
Šv. Kazimiero koplyčios skulptūras bei daugelį kitų
vertingų meno kūrinių.

Atkurtas portalas su dekoruotu herbiniu kartušu
– ne vienintelis Valdovų rūmų pietinio fasado me-
ninis akcentas. Prieš daugiau nei penkerius metus
šio fasado mažasis bokštelis pasipuošė įspūdingu sau-
lės laikrodžiu, kurio sukūrimą per Valdovų rūmų pa-
ramos komitetą parėmė žymi lietuvių užsienio lie-
tuvių JAV kultūrininkė, dosni Valdovų rūmų mu-
ziejaus rėmėja Milda Skučas-Napjus su sūnumi Eri-
ku, o darbus koordinavo Valdovų rūmų paramos fon-
do vienas steigėjų ir ilgametis jo vadovas, Valdovų
rūmų muziejaus rėmėjas ir eksponatų dovanotojas
Edmundas Kulikauskas. Vėliau tų pačių mecenatų
dėka bokštelio stogas pasidabino ir paauksuota
smaile, o pernai ant didžiojo pietinio fasado bokšto
stogo smailės nutūpė šv. arkangelą Mykolą vaiz-
duojanti paauksuota vėtrungė. 

Pernai, 2018 m., Valdovų rūmuose atidarytos dvi
ekspozicijos: viena virtuali – kompiuterinė, prista-
tanti JAV Valdovų rūmų paramos veiklą ir JAV lie-
tuvių indėlį į šių rūmų atstatymą bei trumpai su-
pažindinanti su JAV Lietuvių Bendruomenės veik-
la bei indėliu, kovojant už Lietuvos valstybingumo
atstatymą. Antrojoje parodoje lankytojams matoma
Aukotojų garbės lenta su aukotojų pavardėmis, VR
komiteto pagamintas ir Valdovų rūmams padova-
notas Tūkstantmečio varpas, atkartojantis JAV lie-
tuvių dovanoto, Kaune esančio Laisvės Varpo idėją.
Kaip tik šioje salėje buvo numatyta nedidelė ekspo-
zicija. 

Parodėlei, pagal Valdovų rūmų administracijos
pageidavimą, buvome paruošę ir truputį platesnį JAV
lietuvių veiklos pristatymą, surinkę unikalių eks-
ponatų, nuotraukų, rodinių, dokumentų, kurie at-
spindėjo JAV lietuvių paramą įtvirtinant Lietuvos
valstybingumą. Keletą svarbesnių parodai skirtų ro-
dinių specialiai užsakėme pagaminti pas Lietuvos

dailininkus ir meistrus. Iš viso paruošėme ir pri-
statėme 56 rodinius: knygas, dokumentus, foto ir kt.
Šiai planuotai parodai buvo sukurtas ir specialiai pa-
gamintas, tikslus Washingtono bazilikoje esančios Ši-
luvos Dievo Motinos koplyčios modelis. Modelį pagal
iš Washingtono bazilikos gautus tikslius planus per
gana trumpą laiką pagamino žinomas Lietuvos me-
nininkas Eimantas Ludavičius. 

Pirmoji kompiuterinė paroda – programa veikia
nuo 2018 m. vasaros ir ją galima matyti, susipažįstant
visiems lankytojams. Antroji ekspozicija pristatyta
ir įgyvendinta tik minimaliai, Valdovų rūmų admi-
nistracijai pakeitus planus. Jos įgyvendinimas ati-
dėtas vėlesniam laikui, šiuo metu vyksta planų de-
rinimas, tačiau dėl galutinės datos dar nesutarta.
Sprendžiamas ir Washingtono bazilikoje esančio
Šiluvos Dievo Motinos koplyčios modelio saugojimo
vietos parinkimas. Modelis buvo gamintas specialiai
Valdovų rūmų ekspozicijai kaip dovana, bet paaiš-
kėjus, kad administracija nerodo noro jo eksponuo-
ti, nutarėme ieškoti kitų galimybių ją pastoviai ro-
dyti besidomintiems. Jau beveik galutinai sutarta,
jog šis specialus kūrinys ras prieglobstį netoliese
esančiame Bažnytinio meno muziejuje. Beliko su-
derinti kelis būsimo perdavimo sutarties punktus.

Rengiant šių dviejų ekspozicijų pristatymą ir
kaupiant eksponatus parodai, paaiškėjo, kad labai
daug svarbios ir vertingos medžiagos lieka nepaliesta
ir ji net nematoma, nežinoma guli kažkur archyvuose.
Tuo tarpu apie JAV lietuvių veiklą, gaivinant Lie-
tuvos nepriklausomybę ir valstybingumą, kovojant
už jos įtvirtinimą ir Lietuvoje, ir pasaulyje, mažai kas
žinoma ar atsimenama. Todėl kilo idėja likusią me-
džiagą pristatyti knygoje, skirtoje Lietuvos valstybės
atstatymo šimtmečio jubiliejui. 

Pernai, pasitarę su Valdovų rūmų paramos ko-
mitetu JAV, dalį svarbios dokumentinės medžiagos
sudėjome į 560-ties puslapių knygą, kurią 2018 m. bir-
želio pabaigoje išleido „Vagos” leidykla. Šiame lei-
dinyje publikuoti svarbiausi JAV lietuvių istori-
niai dokumentai, nuotraukos, kita reta istorinė me-
džiaga, išsibarsčiusi po visą Ameriką specialiuose ar-
chyvuose, bibliotekose, muziejuose, o taip pat ir
privačiuose rinkiniuose, kolekcijose. Daugumą jų su-
rinkti ateityje bus nepaprastai sunku ar netgi neį-
manoma.

Šioje knygoje skaitytojai ras įvairių JAV insti-
tucijų ir JAV LB dokumentų, diskusijų, straipsnių,
korespondencijos ir komentarų, susijusių su ilgamete
JAV lietuvių veikla Lietuvos labui. Knygos leidėjas
– Valdovų rūmų paramos komitetas JAV – tikisi, kad
nauja dokumentų knyga padės geriau suvokti ir įver-
tinti, kiek daug pastangų dėjo Amerikos lietuviai,
siekdami prisidėti prie Lietuvos valstybingumo at-

Naujai atkurtasis   pietinio  fasado  vartų portalas, papuoštas  paauksuotu ir pasidabruotu kartušo herbiniu Lietuvos  sky-
du  su Vyčio ženklu.

Valdovų rūmų paramos komiteto narės  Regina Narušienė
(k.) ir Milda Napjus prie  atkurto pietinio  vartų portalo su
Vyčio ženklu Nukelta į 5 psl.



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 S2019 LAPKRIČIO 9 D. 5

kūrimo ir įtvirtinimo, pradedant XIX
amžiaus pabaiga ir baigiant šiomis die-
nomis. Mūsų knyga išdalinta 72 Lie-
tuvos bibliotekoms, 40 knygų palikta
Valdovų rūmuose kaip dovana. Taip
pat knygos įteiktos PLB valdybai, Lie-
tuvos Seimo nariams, Lietuvos Vy-
riausybei bei visoms ministerijoms,
Valdovų rūmų paramos komiteto na-
riams bei asmenims, organizacijoms
ir lietuviškoms institucijoms, talki-
nusioms ruošiant šią knygą. 

Knyga įteikta prez. V. Adamkui,
prezidentei D. Grybauskaitei, kardi-
nolui A. Bačkiui, arkivyskupui G.
Grušui, senatoriui Richard Durbin ir
Kongreso nariui John Shimkus, ki-
tiems JAV Kongreso nariams, JAV
ambasadoriui ir konsulams, univer-
sitetams, istorijos profesoriams ir at-
skiriems tyrinėtojams, besidomin-
tiems JAV lietuvių veikla. Knygas dar
galima nusipirkti ,,Drauge” Čikagoje
ir ,,Vagos” knygynuose Lietuvoje. ,,Va-
gos” knygynams perduota pardavi-
mui 180 knygų. Diskutavome, ar leiti

elektroniniu formatu. Knyga regist-
ruota ir priimta „Library of  Cong-
ress” – Europos Reference division. 

Dėjome daug pastangų išleistą
knygą pristatyti kiek galima plačiau
Lietuvoje. Knygos pristatymai vyko M.
Mažvydo bibliotekoje, Vyriausybės
rūmuose, VDU Kaune, PLB pirmi-
ninkų suvažiavime. Ypač iškilmingai
knyga buvo pristatyta M. Mažvydo
bibliotekoje. Pristatyme dalyvavo kny-
gos sumanytoja ir įgyvendintoja R. Na-
rušienė, prof. Juozas Skirius, Arūnas
Pemkus, doc. dr. Darius Kuolys, kun.
Antanas Saulaitis. Renginį vedė Na-
cionalinės bibliotekos Dokumentinio
paveldo tyrimų departamento Litua-
nistikos skyriaus vyriausioji tyrėja dr.
Dalia Cidzikaitė. Renginyje taip pat
skambėjo poeto Kazio Bradūno eilės,
kurias skaitė jo dukra Elena Bradū-
naitė-Aglinskienė. Renginio dalyviai
taip pat galėjo apžiūrėti Lietuvos vals-
tybingumo šimtmečiui R. Narušienės

6500 S. Pulaski Rd., Chicago, IL 60629 • tel. 773-582-6500 •

www.balzekasmuseum.org 

Balzeko lietuvių kultūros muziejus

parengtą parodą, kurioje buvo atsi-
spindėta lietuvių kultūrinė, politinė ir
visuomeninė veikla JAV. 

2018 m. gruodžio 7 d., knyga buvo
pristatyta Kauno visuomenei prezi-
dento  Valdo Adamkaus bibliotekoje-
muziejuje (S. Daukanto g. 25). Rengi-
nyje dalyvavo knygos sudarytoja, JAV
teisės daktarė, advokatė, Valdovų
rūmų paramos komiteto JAV pirmi-
ninkė, buvusi Pasaulio Lietuvių Ben-
druomenės pirmininkė Regina Naru-
šienė, VDU rektorius Juozas Augutis,
žurnalistas, humanitarinių mokslų
daktaras, VDU Viešosios komunika-
cijos docentas dr. Mykolas Drunga, A.
Adamkaus bibliotekos direktorius
Arūnas Antanaitis bei buvęs ,,Mar-
gučio” radijo laidų vedėjas, visuome-
nininkas Leonas Narbutis.  Prašoma
šią knygą pristatyti šį rudenį vyk-
siančiame Mokslo ir kūrybos simpo-
ziume Lietuvoje. 

VR paramos komiteto ižde jau
liko mažai lėšų, tad neplanuojame
daugiau finansuoti jokių projektų, tik
stengsimės įvykdyti jau duotus įsipa-

reigojimus. Šių metų pabaigoje pla-
nuojame užbaigti komiteto veiklą. Vi-
sada malonu ir gera priminti, kad šio
komiteto lėšomis buvo įgyvendinta
nemažai gražių projektų atstatomuo-
se Lietuvos Valdovų rūmuose.

Komiteto finansuoti projektai: Ko-
mitetas pasirinko ir įsipareigojo iš
VR rėmėjų surinktų lėšų finansuoti VR
Gotikinės menės įruošimą ir darbų ap-
mokėjimą. 2009 m. buvo paklotos Go-
tikinės salės keramikinės grindys, ga-
vus patvirtinimus apie atliktus darbus
VR paramos JAV komitetas apmokėjo
darbų atlikimą. Taip pat komitetas fi-
nansavo Gotikinės menės koklinės
krosnies atstatymą ir atliktus darbus.
Komiteto sukauptomis lėšomis buvo fi-
nansuoti ir apmokėti kiti Gotikinės
menės interjero darbai ir įrengimai:
skliautų nerviuros (stiukas), skliautų
nerviurų profiliuotų plytų kopijų in-
tarpų gamyba, Gotikinės salės langų
vitražinis įstiklinimas apvaliais stik-
lais, jų atgaminimas pagal archeologų
surastus XV, XVI, XVII a. senųjų rūmų
langų vitražinius pavyzdžius. Taip pat

JAV komitetas finansavo gotikinių me-
talu kaustytų ąžuolinių durų gamybą.
Iš šio komiteto surinktų aukų buvo fi-
nansuota dviejų Gotikinės salės švies-
tuvų gamyba. 

Didžiojoje renesansineje menėje fi-
nansuotas austo frizo dizainas, turin-
tis Lietuvos valstybės, 10 apskričių ir
60 savivaldybių heraldinius ženklus.
Taip pat trečiojo aukšto antikameros
sieninės tapybos darbai – herbinis fri-
zas, kuriame pavaizduota žymiausių
XV–XVII a. Lietuvos didikų giminių 23
herbai.  Iš komiteto surinktų lėšų įsi-
pareigota apmokėti Gotikinės menės
skliautų raktinių akmenų su herbais
gamybą ir paruošimą. Komiteto narė
Milda Napjus su sūnum Eriku Napjus
per VR paramos komitetą JAV savo as-
meninine auka finansavo Saulės laik-
rodžio projekto sukūrimą ir gamybą,
taip pat jo bokštelio smailės gamybą.
Taip pat M. Napjus lėšomis bus paga-
mintas Valdovų rūmų maketas. Stefa
Urban paskyrė 10 000 dolerių dviems
VR leidinams. Egidijus ir Vida Radve-
nieniai iš Californijos finansavo operos
„La Gara” libreto knygos išleidimą
(10 000 dolerių).

2015 m. metais komitetas taip pat
suteikė  paramą Valdovų rūmų šešio-
likos infoterminalų programavimui
ir dizaino darbui.  Šiuose  terminaluose
lankytojas  galės susipažinti su Val-
dovų  rūmų  istorija,  rinkiniais,  kul-
tūros  vertybėmis  ir  taip  pat rėmėjais. 

Visos surinktos ir dar jokiems
projektams nepanaudotos lėšos yra
laikomos Merril Lynch institucijoje.
Šiuo metu Valdovų rūmų paramos ko-
miteto JAV sukauptų lėšų banko sąs-
kaitoje pagal 2019 m. birželio 30 d. pa-
teiktą ataskaitą yra 1 256.00 eurai.

Šiuo metu VR paramos komitetui
atstovauja 9 nariai: Algimantas Gus-
taitis (JAV LB valdybos atstovas), Re-
gina Narušienė (pirmininkė), Milda
Napjus, Vaiva Ragauskaitė, Marija Re-
mienė, Violeta Rutkauskienė (sekre-
torė), Laima Žliobienė, Dalia Badarie-
nė, Audronė Užgirienė (iždininkė), visi
aktyviai ir daug dirbantys Valdovų
rūmų atstatymui pritariantys žmonės.
Liūdna pranešti, kad neseniai neteko-
me aktyvios VR paramos komiteto na-
rės Vidos Radvenienės, kuri dalyvavo
ne tik komiteto veikloje, bet ir aktyviai
rėmė atskirus VR atstatymo projektus
asmeninėmis lėšomis. Malonu, kad
tarp mūsų yra ir daugiau aktyvių na-
rių – Milda Napjus ir jos šeimos nariai
atskiriems VR projektams remti pa-
aukojo ne vieną dešimtį tūkstančių
dolerių.

Nuoširdžiai dėkoju visiems Val-
dovų rūmų atstatymo rėmėjams, au-
kotojams ir paramos JAV komitetui,
kuris aktyviai dirba, siekdamas tiks-
lingai panaudoti aukotojų paskirtas lė-
šas. q

Regina Narušienė – Valdovų rūmų
paramos komiteto JAV pirmininkė.

Petro Klimo  telegrama apie JAV de jure pripažintą Lietuvą, 85 psl.

Atkelta iš 4 psl.

2018 m. Valdovų rūmų paramos komiteto
išleista knyga „JAV lietuvių indėlis atkuriant
Lietuvos valstybingumą”.

Koplytėlės vidus iš arčiau

Gruodžio 7 dieną, 10 val. r. Balzeko lietuvių kultūros muziejuje

rengiama Kalėdinių ornamentų iš šiaudelių gaminimo pamoka, 

kuriai vadovaus menininkai Don Astras ir jo žmona Kathy.

Pamokos kaina 25 dol., (muziejaus nariams – 10 dol.). 
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Romualdas  Kriaučiūnas

Susidariau įvaizdį, kad autorė yra nenuorama. Parūpo,
ar tame žodyje nėra ko nors neigiamo, pasitikrinau
lietuvių kalbos žodyne. Ten radau, kad nenuorama
– tai asmuo, kuris nerimsta, nesustygsta vietoje. Tad,
mano manymu, pataikiau. Aš tikrai jos nepažįstu ir
nieko apie ją iki šiol nebuvau girdėjęs, bet susidaro
įspūdis, kad ji – sava. Šioje knygoje ji su savo Suzu-
ki DR 650 motociklu, pavadintu Liuciferiu, apskrie-
jo Šiaurės bei Centrinę Ameriką ir kai kurias Karibų
jūros salas. 

Knygoje aprašomos Amerikos įdomybės ir gy-
venimas, navahų legendos, aligatorių medžio-
tojai, vudu raganos, Niufaundlando žvejai,

Meksikos ir Gvatemalos indėnai, uždaroji socialis-
tinė Kuba ir paslaptingos Karibų salų gentelės – vi-
sos šios istorijos, tikros ir nepadailintos, keistos ir
kasdieniškos, knygoje atgyja kelionių dienoraščių
forma, - rašoma knygos galiniame viršelyje. Auto-
rė man sava, nes pritariu jos troškimui aplenkiant
dangoraižius susipažinti su Šiaurės ir Centrine
Amerika, su Karibų jūros čiabuviais. Kadaise per
pusę milijono mylių susukau ant motorų skaitliu-
kų. Daug kur man su šeima teko buvoti su motor-
namiuku ir iš daug atokiau susipažinti su Kanados
Labradoru, Uolėtaisiais kalnais Amerikos vaka-
ruose, Californijos bei Louisianos gyvenimu, Mek-
sikos vario tarpekliais ir tarahumara indėnais.
Teko lankytis (bet ne stovyklauti) ir Gvatemaloje, Ja-
maikoje, Panamoje. Priešpaskutinėje knygos eilutėje
rašoma, kad tekant saulei, tolumoje subaltavo senieji
Kartachenos mūrai Kolumbijoje. Apie tai gal skai-
tysime kitoje autorės knygoje.

Ši jau antroji autorės, persiritusios trisdešim-
tuosius metus, knyga apie keliones motociklu su-
daryta iš trylikos skyrelių. Kiekviename jų susi-
duriama su kuo nors ypatingu ir skirtingu. Pvz., Ka-
nadoje omarai ilgą laiką buvo laikomi antrarūšiu
maistu, tetinkamu tarnams ir kaliniams. ,,Niu-
faundlande pagaliau ir vėl pajutau, jog iš tiesų gy-
venu. Elegantiškoji Europa, didieji, naivieji Vaka-
rai ir neurotiški Amerikos rytų pakrantės prie-
miesčiai staiga nesugrąžinamai nutolo: kasdien
vis laisviau kvėpavome miškų oru. Kiekvieną va-
karą besileidžianti vėsa vis greičiau užmigdydavo
besapniu miegu. Pinigai, ambicijos, motociklų ko-
lekcijos, pensijų fondai, socialinės medijos ir neri-
mas čia staiga neteko prasmės ir galios: svarbu buvo
rasti ramią paežerę nakvynei, pamatyti briedžio jau-
niklį, smalsiai uostinėjantį orą, sėdėt ant minkštų
eglių spyglių ir žiūrėti į žvaigždėtą dangų, kol vi-
durnakčio miglos paslėpdavo mėnulį” (psl. 105.). To-
kią ir panašią idiliją dažnai pasivydavo realybė.
,,Nors keliavome apsirengę viską, ką tik turėjome,
šaltis negailestingai lindo už striukių, rangėsi pe-
čiais ir stingdė pėdas batuose (…) Iki Gus Bejaus dar
buvo likę per šimtą kilometrų, o aplink nesimatė nė
gyvos dvasios” (psl. 111).

Šiek tiek teko įsižeisti skaitant apie Michigano
valstiją: ,,Palikę viskuo nusivylusį, pasidavusį Mi-
čiganą, leidomės skersai Indianos ir Ilinojaus..” Pa-
sirodo, kad išvadas apie Michiganą autorė padarė
iš Kanados tiltu pražiavusi Detroito miestą. Ją labiau
sužavėjo Indianos valstijoje gyvenančios amišų
bendruomenės ir arklių traukiami vežimai. Su
savo palydovu, vardu Polas, pasiekus Colorado
valstiją, mūsų nenuoramai tikrai pakilo nuotaika.
,,Abipus kelio pradėjo raudonuoti klevai, geltoni ber-
žų lapai šiugždėjo po padangomis (…) Žvyrkelis siau-
rėjo, vyniojosi vis staigesniais posūkiais, vietomis
užverstas akmenimis, vietomis išraustas visureigių
ratų, vietomis užverstas akmenimis (…) Sustoję ne-
didelėje apžvalgos aikštelėje, gėrėme kalnų tylą, iš
burnų mums kilo šalčio garas, o aplink, žėrėdamos
ledo kristalais, pasišiaušusios sniego pusnimis,
plytėjo San Chuano grandinės viršūnės” (psl. 135-
136).

Persikelkime į Tasko Meksikoje. Tai kolonijinis
ispanų palikuonių sidabro miestas. Kalvose išsi-
mėčiusiuose kaimeliuose daugiausia gyvena indė-
nai ir metisai. Už pusantros valandos kelio žaliose
kalnų papėdėse rasime Iskateopaną, kuriame kas-

Nepažįstama, bet sava nenuorama ant motociklo

met vyksta actekų imperatoriaus Kuautemoko fes-
tivalis. Autorė pastebi, kad nors dauguma meksi-
kiečių yra karštai tikintys katalikai, bažnytinės
tradicijos Meksikoje dažnai sumišusios su vietinių
indėnų legendomis ir ritualais. Kuautemokas ir in-
dėnams, ir metisams iki šiol simbolizuoja laisvę ir
nepriklausomybę.

Pagaliau mūsų nenuorama su palydovu Polu pa-
siekia Kubą, kurioje išbūna tris savaites. Bajamo
priemiesčiai jai priminė vaikystės Justiniškes, kur
akis visur badė šūkiai apie produktyvumą, darbi-
ninkų vienybę ir partijų dorybę. Kuboje plakatai,
skulptūros ir skelbimai šlovina Fidelį Castro, revo-
liuciją ir šviesų proletariato rytojų. Šalyje visko
trūksta, bet žmonės prie to tarsi pripratę.

Kas yra girdėję apie Kuna Jalos saleles? Šios ma-
žos salelės visiškai nepaliestos civilizacijos. Kunai
– nedidelė Panamos ir Kolumbijos indėnų gentelė, jau
beveik šimtą metų šeiminkavo patys. Oficialiai šis

          

   

   

   

   

               
        

          

   

Eglė Gerulaitytė. Amerika be dangoraižių. Bastūnės
liudijimai 2. Tyto alba, Vilnius, 2019, 280 psl.

49 salų archipelagas su 55 000 gyventojų priklausė Pa-
namai. Kuna išsikovojo dalinę nepriklausomybę
1925 m. ir nuo to laiko savo reikalus jos gyventojai
sprendžia patys, netrukdomi ir nereguliuojami Pa-
namos. Kapitonas Liudvikas paaiškino, kad būti
translyčiu Kuna Jalos salose visiškai normalu. Anot
jo, kunų genties indėnai neturi dviejų lyčių sąvokos,
kaip mes Vakaruose. Jie turi moteris, vyrus ir
omeggid, t.y., vyrus, kurie atrodo kaip moterys. To-
liau knygos autorė aiškina, kad ,,trečiąją lytį” turė-
jo daugybė senųjų kultūrų visame pasaulyje. Šiau-
rės Amerikos indėnai translyčius vadino dviejų
sielų žmonėmis, Indijoje egzistavo hidžros, Nepale –
meti, o Samoa salose klestėjo fa’fafine – taip pat na-
tūraliai priimami translyčiai.

Dar daugiau apie šių salelių gyventojų tradici-
jas ir kultūrą. “Pas mus viską – beveik viską spren-
džia moterys. Kai vaikinas išteka, jis priima mergi-
nos pavardę ir persikelia į jos namus. Žmona spren-
džia, ar vyras gali savo laimikiu, pavyzdžiui, sužve-
jotomis žuvimis, pasidalinti su savo tėvais, broliais
ir seserimis. Moteris simbolizuoja Motiną Žemę, kuri
mus maitina, taigi mūsų moterys yra itin gerbiamos
ir vertinamos”, – pasakojo salelių žinovas Davidas.
Teigiamai moteris aptaria ir knygos autorė, saky-
dama, kad kunų mergaitės, moterys ir merginos at-
rodė kur kas laimingesnės ir šnekesnės negu majų
moterys Gvatemaloje ar tarahumarų genties mote-
rys Meksikoje. 

Pasiekėme knygos pabaigą. Juodoje Karibų nak-
tyje, senutei norvegų žvejų škunai braškant, autorė
pagaliau suprato, jog atsidūrė namie. ,,Namai buvo
jūra ir kelias, motociklo balnas ir sučiuręs miegmaišis.
Namai visuomet buvo čia pat: sidabrinės eglės ir pa-
sakos apie girių kaukus, Nidos kopos ir Vilniaus se-
namiesčio gatvės po lietaus, tėvo laiškai ir bičiulės bal-
sas. Namai buvo Niufaundlando žvejai ir banginiai,
Uolinių kalnų viršūnės ir Didžiųjų lygumų prerijos,
Šiaurės Meksikos dykumos ir Gvatemalos ugniakal-
niai, namai buvo Kuboje ir Kuna Jalos salyne. Namai
buvo čia ir dabar, vakar ir rytoj” (psl. 277). 

Pabaigai dar keletas apibendrinimų apie knygą
ir jos autorę, internete pasivadinusia motokeliautoja.
Knyga įdomi, vertinga ir tiesiog žavinga! Ji nėra ko-
kių nors turistinių kelionių apibendrinimas ar va-
dovas, bet išgyventų momentų, jausmų ir įžvalgų die-
noraštis. Joje telpa daugybė nuotraukų, bet nė prie
vienos nėra jokio paaiškinimo. Gal tai sąmoningas
noras skaitytoją pakviesti tapti bendrakeleiviu. Ap-
rašymo pradžioje autorę pavadinau nenuorama.
Atrodo, kad ji pati save suvokia kaip bastūnę. Gal dar
tiksliau būtų ją pavadinti gyvenimo poete ir kas-
dienybės inžiniere. q

Amišai Amerikoje



RESCI apdovanojimą. 
Trečiasis asmeninis ,,Scanora-

mos” favoritas – Hanso Petterio Molan -
do Norvegijoje ir Lietuvoje filmuotas
,,Vogti arklius”. Tai filmas apie vyrą,
kuris, palaidojęs tragiškai žuvusią
žmoną,  būdamas 67 metų grįžta į
gimtuosius namus Norvegijoje. Ap-
link viešpatauja gili žiema, bet tai ne-
trukdo vyro mintims nukeliauti į 1948
m. vasarą. Pasirodžius kaimynui Lar-
sui, juodu atgaivina praeities įvykius,
negrįžtamai sudaužiusius jų šeimas,
kai siaubinga nelaimė aptemdė lai-
mingą penkiolikmečio vaikystę ir už-
baigė šviesios nekaltybės amžių. Šis
filmas – tai įstabios gamtos fone vyks-
tanti epinė brandos drama, aprėpian-
ti platų žmogiškų jausmų spektrą nuo
meilės iki netekties, nusivylimo ir
kaltės. ,,Vogti arklius” Berlyno kino

festivalyje gavo ,,Sidabrinį lokį” už meninį indėlį,
o ,,Amanda” apdovanojimuose pelnė geriausio
norvegiško filmo pripažinimą.

Tačiau tikriausiai ne taip ir svarbu, kokius fil-
mus išsirinksite pamatyti ,,Scanoramoje”, nes
kiekvienas jų – savotiškas meninės vertės projek-
tas, kuris tikrai neapvils.

q
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Scanoramos pradžiamokslis
Ieva Marija Mendeikaitė

Šią savaitę prasidedančiam naujam  „Scanoramos”
– vieno iš seniausių kino festivalių Lietuvoje  – se-
zonui yra svarbu atminti aukštą festivalio meninę ver-
tę ir šio festivalio puoselėjamą kultūrinę sąmonę Eu-
ropoje. ,,Scanorama” – vienas didžiausių ir įsiminti-
niausių rudens sezono tarptautinių kultūrinių kino
įvykių, kasmet suburiantis daugiau nei 40 000 kino
gerbėjų. Kiekvieną lapkritį festivalis pristato rinkti-
nius filmus iš Europos ir kritikų ,,numylėtinius” iš kitų
žemynų. Į tokį ,,atrinktųjų” sąrašą gali pakliūti ne visi –
filmai, kurie atrenkami, turi atitikti aukštos meninės
vertės kriterijų. Kadangi ,,Scanorama” nuo pirmųjų
festivalio dienų savo koncepciją pateikė kaip einančią
išvien su Europos kino vertybėmis bei akcentuojančią
šiaurietiškų ir baltiškųjų dimensijų artumą, taip ap-
galvotai kūrė ir jungė bendraeuropinį kontekstą.

Kadangi naujo ,,Scanoramos” sezono programą
sudaro galybė filmų, festivalio vadovė Gražina
Arlickaitė kiekvienais metais sudaro savo

mėgstamiausių filmų dešimtuką, kad galbūt netu-
rintiems laiko arba nežinantiems, kurį
filmą reikėtų pamatyti šiemet, būtų
lengviau pasirinkti. Apie savo atrink-
tus filmus G. Arlickaitė sako: ,,Ne-
mėgstu išskirti iš visos programos ke-
leto filmų. Tai darydama griaunu har-
moningą festivalio programos dermę,
kurios taip siekiu. Tačiau rinktis rei-
kia, tad į siūlomą manąjį dešimtuką
įrašiau filmus, kurie geriausiai at-
spindi man rūpimus kino plotus, kai
renku filmus festivaliui: iškilios pa-
vardės ir ryškūs debiutantai, kino kal-
bos įvairovė, skirtingi stiliai ir temos.
Tiesiog geri filmai. Jeigu pamatysite fil-
mą, kuris netilpo į šį dešimtuką, tai bus
jūsų asmeninis atradimas.” 

Šiemetinį Gražinos Arlickaitės fil-
mų dešimtuką sudaro šie filmai: 1. „Pa-
slėptas gyvenimas”, rež. Terrence Ma-
lik, 2019, 2. „Apie begalybę”, rež. Roy
Andersson, 2019, „Suvenyras,” rež.
Joanna Hogg, 2019, 4. „Šeimos paslaugos”, rež. Wer-
ner Herzog, 2019, 5.  „Šnipė”, rež. Jens Jonsson,
2019, 6.” Dievas yra, jos vardas Petrunija,” rež. Te-
ona Strugar Mitevska, 2019, 7. „Atotrūkio metai”, rež.
Ulrich Köhler, Henner Winckler, 2019, 8. „Svaigulys”,
rež. Mans Marlind and Björn Stein, 2019, 9. „O tada
mes šokom”, rež. Levan Akin, 2019, 10.  „Serbė,”
rež. Nebojša Slijepčević, 2019.

Antruoju numeriu pažymėtas festivalio prog-
ramos kūrėjos pasirinkimas ,,Apie begalybę” su-
domino ir mane, ir sprendžiant iš to, kad bus rodo-
mas didžiausioje kino salėje Lietuvoje – kitus festi-
valio gerbėjus. ,,Apie begalybę” – švedų kino reži-
sieriaus Roy Anderssono filmas, kuriame senovės
graikų mitų įkvėptas pasakotojas per švelnią sapno
miglą vedžioja mus po žmogaus gyvenimo grožį ir
žiaurumą, apstumą ir skurdą. Nereikšmingos kas-
dienybės akimirkos pasiveja istorinius įvykius ir sto-
ja greta į priešakinę liniją: pora žingsniuoja per karo
nusiaubtą Kelną, merginos šoka gatvėje priešais ka-
vinę, o priešo sutriuškinta armija užklysta į karo be-
laisvių stovyklą. Ši įspūdinga odė ir rauda suka am-
žinybės kaleidoskopą ir tęsia amžinąjį pasakojimą
apie neįveikiamą žmogiškosios būties trapumą.
,,Argi tai ne fantastiška? – Kas? – Viskas.” – viena iš
filmo anonse pateikiamų dialogų linijų. Venecijos
kino festivalyje ,,Apie begalybę” gavo geriausio re-
žisieriaus apdovanojimą.

Kitu savo festivalio programos atradimu laiky-
čiau Federico Bondi filmą ,,Dafnė”. Nors šis filmas
nėra įtrauktas į G. Arlickaitės filmų sąrašą, manau,
kad jis taip pat nestokoja didelės meninės vertės ir
įspūdžio, palikto po seanso. ,,Dafnė” – neperdėtai
jautri ir nuoširdi istorija apie trisdešimtmetę mer-
giną, kuri gimė su Dauno sindromu. Tai netrukdo
jai gyventi visavertiškai – ji turi mėgstamą darbą ir

mylinčią šeimą. Kai netikėtai miršta jos motina, Daf-
nė vėl pademonstruoja savo stiprybę ir sugeba toliau
gyventi šios tragedijos akistatoje. Tačiau jos tėvui se-
kasi prasčiau ir šis vis giliau klimpsta į depresiją.
Gelbėti jį teks Dafnei. Filme „Dafnė” italų režisierius
įtaigiai demonstruoja, kad branda – procesas, kuri
galima išgyventi būnant bet kurio amžiaus. Tarp-
tautiniame Berlyno kino festivalyje ,,Dafnė” gavo FIP-

Federico  Bondi  „Dafnė”

Hanso Peterio Mollando „Vogti arklius”

Roy Anderssono  „Apie begalybę”
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Kultūros kronika

Spalio 26 dieną Berlyne, tarptautiniame šiuolaikinio figūrų teatro festivalyje
„Theater der Dinge“ Psilikono teatras (Auksė Petrulienė ir Darius Petrulis) ir kroa-
tų džiazo grupė „Chui“ (Vojkan Jocić, Janko Novoselić ir Toni Starešinić) pristatė
spektaklį „Plaukuota burna“. Šis kūrinys, specialiai sukurtas dešimtajai Kauno bie-
nalei, pasakoja apie sovietmečiu klestėjusią Kauno dirbtinio pluošto gamyklą, jos dar-
buotojus, kasdienybę, meilę ir žmogžudystę, apie santvarkos žlugimą ir prasidėjusį
kooperatyvų laikotarpį. Berlyno miesto teatro „Schaubude Berlin“ direktoriaus pa-
vaduotoja Silke Haueiß 2018 metais lankėsi Lietuvoje, lėlių teatro vitrinoje „Materia
Magica“. Teatro atstovei didžiausią įspūdį padarė Psilikono teatro ir „Chui“ grupės pro-
jektas, todėl jis buvo pakviestas dalyvauti šių metų festivalyje.

Kristinos Buožytės ir Vitalijaus Žuko (studija OKTA) sukurta Mikalojaus Konstan-
tino Čiurlionio darbų įkvėpta virtuali patirtis Jungtinėje Karalystėje pelnė už pa-
siekimus mene ir technologijose skiriamą apdovanojimą „Lumen Prize for Art and
Technology“. Nuo 2012-ųjų kasmet organizacijos „Lumen Arts Projects” rengiamas
konkursas skirtas surasti ir parodyti kūrėjus, jungiančius tradicinio ir skaitmeninio meno
idėjas. Į finalą patekę darbai ne tik apdovanojami piniginiais prizais, bet ir keliauja po
įvairius meno renginius pasaulyje. Šiemet kartu su lietuviškaisiais „Angelų takais“, lai-
mėjusiais išplėstos realybės (XR) kategorijoje, apdovanoti dar aštuoni kūriniai, su-
pažindinantys žiūrovus su netikėtomis patirtimis ir unikaliais sprendimais.

Atkelta iš 3 psl.

Tuoj po to šiame koncerte pirmą
kartą nuskambėjo Intermezzo stygi-
niams, sukurtas dar 1966-aisiais, inte-
ligentiškai smagi pjesė. Grynu inte-
lektu pasižymi Dedikacija Juliui Ju-
zeliūnui, akimirkos trukmės pjeselė iš
variacijų ciklo, parašyto skirtingų au-
torių – Juliaus Juzeliūno kompozicijos
studentų – profesoriui pagerbti. 

Ypatingomis intencijomis išsiski-
ria veikalas „Ženklas” poeto Mindau-
go Tomonio (1940–1975) eilėmis. Poetas
buvo nukankintas sovietinių struktū-
rų, pakenkta ir jo šeimai. Muzika sa-
vomis priemonėmis perteikia siaubą,
kentėjimą, amžinosios Tylos viziją.
Kūrinys pradedamas šaižiu švilpuko
garsu, polifoninė melodijų pynė skan-
dina tarsi pelkė. Baigiamojoje padalo-
je pasirodąs sopranas sutaiko su lem-
timi ir mintys švelniai prašvinta:„ateik
pas mane/į amžiną Tylą/ilsėsimės
smėlyje/vėjo upėje/kas tau sakė/kad
žemėj tamsu/švies veidai/po velė-
na/kai žvelgsim/į dangų” („Kvieti-
mas”). Soprano partiją nuostabiai at-
liko Simona Liamo. 

Koncertas baigėsi kantata „Po ši-
tuo stogu”, apdainuojančia kompozi-
toriaus giminės kraštą, Anykščių že-
mės šventą grožį. Antano Baranausko
tarmiškai užrašytos eilės ir jas užlie-
jusi muzika tapo nenusakomai jautriu
veikalu. Galime sakyti, kad kantata –
šventas kūrinys, susitelkęs atverti gėrį
ir grožį bei kupinas žmogiškų senti-
mentų.

Jame apgiedamas F. R. Bajoro gra-
žusis, žmonelų kūrybos apsuptas vai-
kystės kraštas: „Anykščių mies-
tas,/Kalnais apriestas,/ Pakraščiais/
šventas upelas,/Lunka bažnyčių/Visų
ulyčių/Kasnedėl/Visi žmonelas,/gies-
mėm ir maldom,/ Net klausyt sal-
du,/Bažnyčio mūrus siaudyna,/Die-
viškų širdį griaudina.” Svarbiausia –
„Tinai Lietuva per amžius buva.”

Lyginant su ankstesniais atliki-
mais, šįkart kantata suskambo šven-
tiškiausiai. Su Šv. Kristoforo kameriniu
orkestru ją giedojo jungtinis choras, su-
sibūręs iš Nacionalinės M. K. Čiurlio-
nio menų mokyklos gimnazistų choro
ir kamerinio choro „Aidija”, o prie di-
rigento pulto M. Barkauską pakeitė mi-
nėtų chorų vadovas Romualdas Gra-
žinis, nuo seno giliai jaučiantis F. R. Ba-
joro muziką.

Lietuvos nacionalinės filharmo-
nijos ansamblis „Musica humana” iš-
leido intriguojančią kompaktinę plokš-
telę „Vizijos”. Joje – 17 kūrinių, atsi-
radusių 16 a. pabaigoje, 17–19 amžiais
ir parašytieji 20 a. gimusių kompozi-
torių. Plokštelės baigiamasis kūrinys
– dainų šventėse išpopuliarėjusi Gali-
nos Savinienės ir Justino Marcinke-
vičiaus „Lietuva”, aranžuota klavesi-
nininko Gedimino Kviklio. Jo aran-
žuota didžioji dalis įrašo kūrinių, iš-
skyrus Čiurlionio preliudus (orkest-
ruotojas nenurodomas), Naujalio pje-
sę ir mūsų dienomis dirbančių autorių
opusus. Į plokštelės programą įtrauk-
ta šiuolaikinių klaipėdiškių – Loretos
Narvilaitės, Remigijaus Šileikos - kū-
rinių, ansamblio „Musica humana”
meno vadovo ir dirigento, obojaus pro-
fesoriaus Roberto Beinario žmonos
kompozitorės Vaidos Striaupaitės-Be-
inarienės pjesė, Eduardo Balsio ir jo
kompozicijos studentų Algirdo Marti-
naičio, Jono Tamulionio opusai.

Prieš juos pateikiama Juozo Tallat-
Kelpšos išplėtota liaudies daina, visų

laikų populiariausias lietuviškas kū-
rinys – Juozo Naujalio „Svajonė”. Kul-
tūrinę savigarbą žadina primenama
„ikičiurlioniškųjų” istorinių epochų
muzika. M. K. Čiurlionį globojusio
grafo Mykolo Oginskio senelis Myko-
las Kleopas (1765–1833), žymiojo polo-
nezo „Atsisveikinimas su tėvyne” au-
torius, buvo išsilavinęs aukštas (dip-
lomato, iždininko) pareigas ėjęs LDK
didikas, kartu – gana garsus kompozi-
torius, simpatiškų, šiandien palygin-
tume – šubertiško stiliaus kūrinių au-
torius. Jo plunksnai priklauso net ope-
ra „Bonapartas Kaire”. Plokštelėje įra-
šytas jo Polonezas d-moll.

Kompozitoriui iš Radvilų dinasti-
jos Motiejui (1749–1821) atstovauja So-
natinos G-dur smuikui ir klavyrui
transkripcija fleitai, obojui ir stygi-
niams. Šalia pateikiama Kristupo Rad-
vilos Vilniaus rūmų vargonininko
Andriaus Rohačevskio (17 a. I p.) Kan-
cona, Vilniaus akademijos vicekanc-
lerio jėzuito kompozitoriaus Martyno
Krečmerio (17 a.) moteto „Sacerdote
Dei” dvi dalys. Albumo 2-as takelis
paskirtas Žygimantui Liauksminui
(1596 –1670). Ši renesansinio išsilavi-
nimo asmenybė buvo tapusi tikra gar-
senybė Europoje. Plokštelėje skamba
viena iš jo parašyto vadovėlio gies-
mių. Albumo pradžią žymi siuita, su-
daryta iš ankstyviausių išlikusių natų,
siekiančių ankstyvąjį renesansą. Kū-
rinius su ansambliu įrašė keletas so-
listų: Simona Liamo (sopranas), Stei-
nas Skjervoldas (baritonas), Algirdas
Vizgirda (fleita), Robertas Beinaris
(obojus). 

Kompaktinę plokštelę „Laukinės
gėlės” išleido Alvydas Jegelevičius,
vienas garsiausių lengvosios muzikos
kompozitorių ir atlikėjų. 70-metį at-
šventusio A. Jegelevičiaus kūrybos
kraitėje slypi įvairių žanrų populia-
riosios muzikos kūriniai. Labiausiai ži-
nomos jo dainos „Baltas lino gyveni-
mas”, „Bėga vaikai per žalius rugius”,
Stasio Povilaičio mėgta „Vakarų gied-
rumoj” (Elenos Merzginaitės ž.), „Eik,
vaike, eik” (Jurgio Kunčino ž.), „Pir-
mosios gėlės” (V. Bložės ž). Tikriausiai
daugelis prisimena A. Jegelevičiaus
grupę „Gedimino vyrai”, traukusią jo
perkurtas patriotines žygio dainas
(„Palinko liepa šalia kelio” ir pan.). 

Tačiau tenka apgailestauti, kad iš
televizijos archyvo neiškeliamas so-
vietmečiu uždraustas poetinis-muzi-
kinis Gražinos Aleksandravičiūtės re-
žisuotas filmas „Žeme, nepalik mūsų”
(1980), sukurtas pagal anksti mirusio
legendinio poeto Arvydo Ambraso ei-
les. Filme jas skaito aktorius Petras
Mendeika, savo dainas A. Ambraso
tekstais dainuoja Alfredas Kukaitis,
Gintarė Jautakaitė, A. Jegelevičius,
epizoduose vaidina Ramūnas Abuke-
vičius, Čiurlionio meno mokyklos mo-
kinių styginių ansamblis – šis nuosta-
bus, unikalaus pobūdžio filmas mūsų
laikais nėra praradęs grožio. 

Nerimstantis A. Jegelevičius pa-
staraisiais metais sumanė publikuoti
savo dainų plokšteles, grupuodamas pa-
gal žodžių autorius. Pernai pasirodė
plokštelė Elenos Mezginaitės eilėmis
„Baltas lino gyvenimas”, šių metų spa-
lį – kūriniai Vytauto Bložės eilėmis.
Rengiant plokštelių bukletų anotacijas,
bendradarbiavo rašytoja Birutė Jo-
nuškaitė, literatūrologė prof. Viktori-
ja Daujotytė. Pastaroji rašo: „Alvydas
Jegelevičius, kompozitorius, tekstų
kūrėjas, ansamblių vadovas Vytauto P.
Bložės poeziją yra pasirinkęs pagal

artimumą, perpratęs jos prigimtinį dai-
ningumą, dainingumo lietuviškumą,
ataidintį iš senųjų liaudies dainų, iš su-
tartinių, giesmių ir maldų, iš priedai-
nių, garsažodžių, iš savitų ritminių
vingių. Iš garsinės, muzikinės minties
pakartojimų. Ir tiesiog iš puikių fone-
tinių, akustinių sąskambių, išlygintų,

tarsi dainavimui parengtų eilučių”.
Kas A. Jegelevičiaus dainose gra-

žiausia? Prasmingos, nesikartojančios,
nuosekliai plėtojamos mintys, nepri-
mityvios melodijos, spalvingi skam-
besiai, ir – sunkiai apibrėžiama nuo-
taika, sklendžianti tarp liūdesio ir
linksmybės. q

Muzikos apžvalga. S pa l i S

Alvydo Jegelevičiaus  „Laukinės gėlės”


