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Pastabos pač iam  sau

Dialogo su skaitytojais pradžia

P
agaliau, po pusmečio triūso, pradedu susilaukti atbalsių iš už At
lanto. Tai mane nudžiugino. Ima tirpti perregima kaip oras, bet 
patvari siena tarp laikraščio, šiuo atveju Priedo, ir jo skaitytojų. 
Prieš kurį laiką parašė p. Zigmas Viskanta iš Kalifornijos. Jis siūlė 

spausdinti daugiau knygų recenzijų. Redaktorė žada, įsiklausydama į 
skaitytojo nuomonę, aktyviau supažindinti su literatūros naujienomis. 
Knygų recenzijomis nuo seno talkina malonusis ponas Pranas Visvydas, 
o šį sykį (Priedo numeryje) spausdiname jo atsiųstą kultūros įvykių mo
zaiką iš Los Angeles. Tai lyg savotiškos Pastabos pačiam sau, gyvai, sti
lingai ir pagauliai fiksuojančios tėvynainių losangeliečių kultūrinį gyve
nimą. Pasvajoju: kad taip iš visų pasaulio kampų, kur gyvena lietuviai, 
atsirastų kultūros entuziastų, aprašančių konkrečios vietovės kultūros 
įvykius. Kultūra yra ta gyvybinė gija, kuri jungia viso pasaulio lietuviją.

Sulaukiau ir seno pažįstamo Jono Pabedinsko atsiliepimo-pastabų 
apie konkrečius rašinius buvusiuose Draugo Priedo numeriuose. Nori
si jas pacituoti ištisai, nes tai lyg ir gairės, kurlink kreipti leidinio vei
dą.

„Sveikinu Jus su tinkamai ir iškiliai redaguojamu Draugo Kultūri
niu priedu, -  rašo J. Pabedinskas. -  Man dabar yra proga šį kartą Jums 
pasiųsti pora pastabėlių. Pirmiausia apie J. Pikūno recenziją Drauge, 
pristatant kun. Aliulio knygą ‘Vieno žąsiaganio istorija’. Prof. Pikūnas 
tikrai įmantriai parašė -  be kunigo veiklos apskritai arba kai kurių de
talių per okupaciją vertinimo. Taip ir nežinau dabar, ką apie kun. Aliulio 
gyvavimą per sovietmetį galvoti, o gal iš viso nėra ko galvoti... Gal tik 
džiaugtis jo veikla dabar pas ateitininkus ir apskritai visuomenėje. Taip 
ir likau, nežinodamas, kas darėsi šituo atveju.

Taip pat sveikinu, kad Drauge paskelbėte Algimanto Baltakio prisi
minimų ištraukas. Kas atidžiai jas perskaitys, galės pamatyti tuometinių 
‘dorų aparačikų’ galvojimą ir kaip jie vertina dabartinius įvykius. Išeivi
joje tokios medžiagos retai pasitaiko. Tik ne mums, išeiviams, tuos lai
kus vertinti, nes nežinome, kaip mes patys būtume toje padėtyje elgęsi, 
-  kokie drąsuoliai būtų iš mūsų tada pasidarę...

Baltakio darbai Pergalėje atrodo atspindi, kaip sakai, ‘laisvėjančio 
socializmo’ mintijimą. Klausimas, ar jis toks ir dabar pasiliko tarp buvu
sio socializmo elito. Ar tik ne toks Baltakis atstovauja ‘padoriems’ buvu
siems valdininkams, kurie galėjo tada, o ir dar dabar, nematyti ir išgy
venti dėl tautoje įrėžtų skausmo ženklų. Ir tik dabar apgailestauja dėl to, 
kas vyko. Įdomu, kad jo pikčiausias nusiteikimas yra ne prieš tautines 
davatkas, o prieš ‘buvusius’ bendražygius/kameradus/draugus Venclovą, 
Štromą ir Šaltenį. Tai nieko naujo, nes istorijoje ir kitose tautose daug 
tokių atvejų. Tiesiog klasikinis pavyzdys.

Taigi labai ačiū už šitų prisiminimų pristatymą išeivijai. Tik kad 
mes čia tinkamai ir atidžiai viską perskaitytume...” Taip baigia Jonas 
Pabedinskas savo pastabas.

O gal kas nors kitaip mano? Gal redaktorė pagaliau sulauks ne tik 
aprašomųjų, bet ir diskusinių minčių -  apie mūsų istoriją, praeities ir 
šiandieninę kultūrą, apie asmenybes, kurios atsirasdavo šimtmečių ei
goje, kad palaikytų Lietuvos gyvastį besikeičiančių okupacijų priespau
doje.

Aldona Žemaitytė

Šiam pasauly paskirta 

Kiekvienam dalis kita-.

Paukščiai skraido, žuvys plaukia, 

0 paršiukai baltaplaukiai 
Žaidžia smagūs pas mamytę -  

Argi reikia jiems skraidyti?..

Birutė Pūkelevičiūtė

Živilė Žviliūtė. Iliustracija Birutės Pūkelevičiūtės knygelei „Skraidantis paršiukas”.

Skraido pempė ir  garnys,

Ir gegutė, ir genys.

Net žvirbliukas, tas žiopliukas, 

Laimingesnis už paršiuką.

Aš tik vienas,

aš sparnelių neturiu...

„Žaros” seriją „Vaikų knygelė” papildė ilgai lauktas antrasis Birutės Pūkelevičiūtės „Skrai
dančio paršiuko” (2008) leidimas. 2004 m. ši leidykla išleido tos pačios rašytojos eiliuotą pasako
jimą vaikams „Klementina ir Valentina”. Abi B. Pūkelevičiūtės knygas spalvingai iliustravo Živilė 
Žviliūtė. Savo išvaizda jos labai skiriasi nuo 1974 m. Čikagoje „Damos” išleistų Kazio Veselkos 
kukliai iliustruotų pirmųjų leidimų. Ž. Žviliūtė kiekviename knygelių puslapyje pripiešė daugybę 
fantastinių vaizdų. Įasmeninti gyvūnai jos iliustracijose veikia neįprastame, vaizduotę žadinan
čiame gamtos pasaulyje. Jame auga grybai, didesni už miško žvėrelius, gyvena didžiuliai paslap
tingi paukščiai, o skraidančio paršiuko lėktuvėlis prilyginamas milžiniškam vabalui plačiai iš
skleistais sparnais. Į savo margaspalves vizijas dailininkė, sakytum, panardina verbalinio pasa
kojimo eilutes, tekstas ir vaizdai sudaro bendrą neišskiriamą visumą.

Taip rašo menotyrininkė, vaikų literatūros kritikė Ingrida Korsakaitė 6-ame šio Priedo pusla
pyje. 0 mes taip paminime Tarptautinę vaikų knygos dieną.

K ita m e  n u m e ry je :

• Dana Palionytė. Apie Eleną Baltrušaitienę.

• Birutė Marcinkevičiūtė (Mar). Eilėraščiai.

•  Jonas Mikelinskas. Novelės.

•  Mažoji anketa-. Vanda Zaborskaitė.

Redaguoja Aldona Ž em aity tė  a ldaze@ gm ail.com  
M aketuoja Jonas Kuprys

Šio šeštadienio Kultūros turinys
1 p s l. A ldona Žem aity tė . Dialogo su skaitytojais pradžia.
2  p s l. Ju lija  Š vabaitė-G ylienė. Eilėraščiai.

3  p s l. Eglė Perednytė. Mylėti
4  p s l. Vytautas Balčiūnas. Šventovės skulptūrų galerija Anykščiuose.

5  p s l. Pranas Visvydas. Išgirsti, pam atyti, susitikti...
6  ps l. Ingrida Korsakaitė. Skaitau, vadinasi esu.

Aušra G udavičiūtė. Broliai Yčai iš Pasvalio.

7  p s l. Vytautas Kaltenis. Atsipraususi ryto rasa.

8  ps l. S tanislovas Abrom avičius. Bažnytiniai chorai.

mailto:aldaze@gmail.com
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JULIJA ŠVABAITĖ-GYLIENĖ

P
raėjusią vasarą Kauno leidykla „Naujasis lankas” išleido naują Julijos Švabaitės poezijos knygą „Ant vėlių suolelio” su 
nostalgiškai gražia Roberto Keturakio įžanga. Išeivijoje gal nedaugeliui ši knyga pateks į rankas, tad verta prie jos dar kartą 
sugrįžti, nors praėjusių metų rugsėjo mėnesį Draugo kultūriniame priede ir buvo spausdinta rašytojo V Volerto recenzija.

Sakyčiau, per rūsti ir gal net neteisinga trapiai, moteriškai J. Švabaitės pasaulėjautai ir kūrybai. Visai kitokios pasaulėjautos (daž
nai sarkastiško sakinio) prozininkas gal ne visuomet išgirsta kaip tylutėliai pažeme alma švarios poezijos versmės, nešančios pri
siminimų ir nueito gyvenimo kelio apmąstymų vandenis, nepajunta to kosminio gausmo, kuris kviečia žmones prisėsti ant vėlių 
suolelio. Taipjau yra, kad vieni pernelyg susireikšmina, kiti, kaip Julija Švabaitė, susikuklina, įvardindama save „maža, mažesne už 
Mamos ašarą". O iš tiesų ant vėlių suolelio telpa visi, ir visi tampa vienodai reikšmingi.

J. Švabaitės-Gylienės poezija visada virpėjo tarp dviejų pasaulių: ano, kuris liko vaikystės ir jaunystės prisiminimuose, ir to, 
kuris jai tapo pastovaus gyvenimo erdve. Bet taip atsitinka, kad, gyvenimo ratui persiritus į antrąją pusę, pirmojo kontūrai vis ryškėja, 
nutvieksti skaudžios prisiminimų šviesos. Naujausioji poetės knyga yra persmelkta tokios šviesos. „Julijos Švabaitės eilėraščiai yra 
ne tik praregėti, bet ir iškentėti. Jų paprastumas yra toji būties dalis, kurią mūsų tautosaka vadina gyvuoju vandeniu" -  rašo knygos 
pratarmėje R. Keturakis. O ką pati poetė? Laiške, rašytame šių eilučių autorei, ji atsidūsta: „Daug kas mane kritikuoja už Salomėją 
Nėrį, bet aš viską priimu. Tačiau nė kiek nesigailiu, kad tuos eilėraščius rašiau... Salomėja daug iškentėjo, atsiprašė, atliko išpažintį. 
Neišdavė nė vieno žmogaus”.

Dievo akivaizdoje iškentėtas žmogiškumas tikriausiai yra vertesnis už prigimtinį. Su tokia nuostata Priedo skaitytojams siūlome 
pluoštelį eilėraščių iš naujosios knygos.

A.Ž.

Iš  ty l in č io s  e rd v ė s Prie Dangaus vartų

Atidarė šventas Petras debesio 
duris -

Išbėgau palikusi
tėvą,
motiną,
brolį,
seserį...

Baimė -  mano motina,
sesuo,
bičiulė,-

traukė mane 
už rankų,
vedė į baisią nežinią, 

į šaltį,

be skarelės, be 
apsiausto, 

be šiltų kojinių —

★ ★ ★

Povestuvinė mūsų 
kelionė -
į plentą pėsčiomis, 
į nežinią.

Tik pabučiuoti suspėjom 
grubią tėvo ir motinos 
ranką;
sudiev,
sudiev!..

Drobiniame maišely -  
džiovintas sūris ir 
duona.

Liko tušti aviliai, 
išskridę balandžiai 
ir bitės...

Ilgas ilgas pabėgėlio 
kelias, raudonos 
lempos vakaruos...

Plentu prikrauti vežimai, 
vaikų lovelės, dviračiai...

Kur sustosime? Kas 
priims mus?

★ ★ ★

Gėdinga pabėgėlių
naktis. Nepasiekiami 
padangių debesys.

Tarytum išduotas
Alvito Dievas
neatsigręžia,
nepaguodžia...

Turės užtekti svetimo 
dangaus atvirutėje 

iki sugrįžtant

ant švento Kazimiero 
vėlių
suolelio ---

Iš sk. „Kas priims mus?"

Tavęs nepalydėjome

Tave pasmerkė mirti. 
Nuplakė rykštėmis.

„Jeruzalės moterys, 
verkite ne manęs, o 
savęs...”

Mes už meilę dažnai pykčio 
spygliu pervertam savo artimo 
kūną ir sielą,

tikėdami tik savimi.

Tavęs nepalydėjome kančios ir 
atsiprašymo kely,

nesuklupome
už savo nuodėmes.

Tavo kaltė

Kad Lietuva kentėjo -  
tai tavo kaltė!

Kad kiti nešė ant rankų 
ir širdyse Stalino 
saulę
ne vieną kartą -

tai tavo kaltė!

Kad šiandien liaupsina, 
dalija jiems garbę, 
sotų gyvenimą, 
tai ne jų išdavystė, 
ne jų nuodėmės -

tai tavo kaltė!

Kad kūkčiojai vienatvėje 
su verkiančiu Balanduku, 
uždaryta, išnaudota, 
priversta,
neišdavus! nė vieno, 
nemokėjusi apginti —

Kad nešaudei moterų 
su kūdikiais, 
negrūdai jų 
į Sibiro vagonus -

Vienok tavo
kaltė!..

* ★ *

Niekas negirdėjo 
tavo atsiprašymo,

niekas nelydėjo 
varge ir kančioj.

Tik atėjo Jis -  
Žmogus 
iš Galilėjos, 
kurio šaukeisi 
maldoj:

„...Manęs čia nepažįsta 
pro gedulingą šydą. 
bet kojos žengt 
nedrįsta -
tiek daug, tiek daugel 
klydę.”

Iš sk. „Pasodinau diemedį'

žinau, kad esu jau 
prie dangaus 
vartų,

labai labai
neverta...

Bet jis atleido didžiausiam
nusidėjėliui,

tikiu,
atleis ir man -

mažai,
mažesnei
už Mamos
ašarą.

Pasiimsiu tik vieną 
pavasarį

Pasiimsiu tik vieną 
pavasarį, -

takelį tarp rugių, vieną 
dieną, vieną akimirką,

vienintelę pirmąją 
meilę, -

raudonskruostę 
vasarą 
geležinkelio 
stotelėje —

★ ★ ★

Priimkite mane, draugai 
ir priešai, 
jei dar yra vietos 
ant suolelio,

kur visi dabar sėdite,

išgelbėti,
susitaikę,

ramybėje —

Iš sk. „Ko jūs, atminimai..."
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EGLĖ PEREDNYTĖ

K
aunietė Eglė Perednytė -  jauniausia (g.1981 m. Kaune) Lietuvos rašytojų 
sąjungos narė, išleidusi jau keturis savo kūrybos rinkinius („Tamsoj ug
nis”, „Pasilik”, „Iš meilės”; „Liepsnojanti valtis”). Baigusi Vytauto Di
džiojo universiteto Teologijos fakultetą, religijos mokslų bakalaure. Į poezijos ke

lią palydėjo poetas Robertas Keturakis.
„Gera kurti, dalytis su kitais. -  sako Eglė. -  Kai pabandau prisišaukti eilėraštį 

per jėgą, parašau niekalą, kai posmai ateina iš Jo (Eglė turi galvoje Dievą -  Red.) 
ir manęs, pasijunta gelmės buvimas. Rašyk taip, kaip rašosi, ir viskas bus gerai”.

Eglė dirba Kauno Centriniame knygyne, bendradarbiauja „Kauno dienoje”, 
„Nemune", „XXI amžiuje", „Šeimininkėje”, „Drauge” ir kitur. Netrukus turi pasi

rodyti jos poetinės prozos knyga „Paukščiai giedantys tamsoje”.

Mylėti
Kaip susitinka žmonės? Įvairiai.
Kaip susitikome mes? Taip, kad norisi tikėti, jog Dievas yra.
Niekados nepamiršiu tos dienos, kai tave sutikau. Mano gyvenime buvo 

daug dienų, bet šita man brangiausia.
Meilė? Taip, tai Meilė. Nebijau šito žodžio -  jis gražus ir  visai nenuval

kiotas, kai kalbu apie mus.
Išėjau pro duris ir koridoriaus prieblandoje vos ant tavęs neužgriuvau.
Tu sėdėjai an t laiptų. Vėliau man sakei, kad nebūtum išdrįsusi pasibels

ti į mano duris, tad sėdėjai ir laukei.
Laukei ko?

H

Kai pakėlei akis, nutirpau -  lyg tą  pačią akimirką būčiau tave atpažinęs
-  Tave -  iš didžiosios raidės -  tokią mažą ir  trapią, kad norėjosi pasiimti ant 
rankų ir neštis tolyn -  per laukus, kas bebūtų -  tolyn -  ten, kur mudviejų 
niekas nerastų.

Bet užuot tai padaręs aš baimingai žvelgiau į tave ir  tylėjau -  lyg bejo
čiau, kad tu  neišnyktum.

n

Tada tu  pakilai. Paprastai pasakei: „Labas vakaras”, ir aš suvokiau, kad 
kažkas mudviem paruošta -  MUMS -  tarsi būtume vienas žmogus. 
Užėjai. Aš suglumęs sėdėjau ant sofos ir

sekiau akimis, kaip tu  vaikštai -  lengvai ir 
gracingai -  tyrinėdama manąjį butą -  drąsiai, 
lyg lankytumeis čia nebe pirmą kartą. „Gal 
pasiūlysi man arbatos?” -  paklausei.

a

„Marta”, -  pasakei savo vardą, ir aš tyliai 
kartojau jį laukdamas, kol užvirs arbatiny 
vanduo.

„Tomas,” -  tariau.
Keista -  mūsų vardai nuskambėjo taip, 

tarsi tartum e juos pirmąjį kartą ir suklusę šir
dies tyloje savęs klaustume: kas mes esame?
Kuo mes būsime -  vienas kitam ?

n

Žinai, viskas paprasta -  nėra ko ir pasa
koti -  tu  ir aš, arbatinis, puodeliai...

Ir karšta arbata -  net liežuvį nuplikino -
tau.

„Ai!”
Tą akimirką aš supratau, kad esi reali -  

realesnė už visą gyvenimą iki tavęs.
□

Tu mane bučiavai -  atsisveikindama, a t
sainiai ir valiūkiškai.

„Tu”, -  aš kartojau, kartojau, kartojau, 
nors tavęs jau nebuvo šalia.

Aš jaučiau tave, M arta -  taip kaip jau
čiamas tas vienintelis, skirtas žmogus, kuris 
pakeri kūnu ir siela -  per akimirką tampa ta
vim, ir išnyksta visos ribos, kurios mudu skyrė
-  lieka tiktai Meilės šviesa. Beno Urbučio nuotraukoje. Didžioji tyla.

Ar mylėsi mane? Ar suprasi? Ar būsi greta?
Ar tikrai neišnyksi, kaip išnyksta sapnai?
Atėjai iš nakties -  su tokia palaiminga ramybe, kad bįjojau tavęs, 

n
Per tave pažinau Dievo meilę.
Nežinojau, kad Dievas yra Meilė. Netikėjau aš Juo.
Žmonės bruko man savo tikėjimus, bet kračiausi visų. Man reikėjo daugiau. 
Tik dabar suprantu, kad reikėjo ŽMOGAUS.
Ir  staiga per tą  tylų švelnumą, per tą  aistrą, išgyventą kartu  su tavim, 

man atsiskleidė Dievo švelnumas ir Jo begalinė aistra.

Visiškai paprastas gyvenimas
Ar kada nors svajojote pam atyti vienuolyno gyvenimą iš vidaus? Aš 

svąjojau, ir  ši svajonė nelauktai išsipildė ...
Film ą „Didžioji ty la” apie griežčiausią šių laikų vienuolyną -  k a rtū 

zus, gyvenančius visiškoje tyloje -  žiūrėjau k a rtu  su draugais iš „Jorda
no” maldos grupės. J is  kitoks, negu daugelis filmų. Noriu jį aprašyti -  
pasakyti nors keletą žodžių apie tai, kas sunkiai aprašoma.

T ik po trylikos m etų nuo prašymo sukurti filmą apie vienuolių kar
tūzų  gyvenimą iš vienuolyno vyresnybės buvo gautas leidimas. Su sąly
ga, kad tas, kuris filmuos, įsilies į vienuolyno gyvenimą, skirdam asis nuo 

vienuolių tik  tuo, kad nebus priėmęs įžadų ir kartu  
nešiosis kam erą. Dar viena sąlyga, kad filme viskas 
bus taip, kaip y ra  -  be jokių muzikos in tarpų, be jo
kių specialiųjų efektų.

Tyla. Visiška tyla, ku ri lydi viso filmo m etu. 
Tyla ir veidai -  vienuolių veidai -  žmogiški, be dirb
tin ių  šypsenų, be grimo, -  tokie, kokie yra. Kas 
dar? Lietus. Sniego kąsniai, k ren tan tys iš dangaus. 
Upelio tekėjimas. Ir  vėl tyla.

Įsiterpia tik  tekstai iš Šventojo Rašto: kas 
neim a savo kryžiaus ir neseka manęs, tas nevertas 
bū ti mano m okiniu... Tu m ane suviliojai, Viešpa
tie, ir aš leidausi suviliojamas...

Tarsi nieko nevyksta -  vienuolis kalbasi su ka
te, vienas brolis kerpa k itam  plaukus, brolis siuva 
abitą, aklas brolis vienuolis sėdi ir  tyli, vienuolis 
lipa laiptais, skaldo malkas, ilgai klūpo pasinėręs 
maldoje, priim a am žinuosius įžadus, broliai čiuožia 
nuo kalno ir  griūna į sniegą... Paprasti veiksmai, 
tačiau tokie sakralūs! Ir  atrodo, kad išties gyveni 
vienuolyne. Supranti, kad viskas čia paprasta -  
daug paprasčiau nei manei.

Ar įmanom a taip gyventi? Įmanoma. Bet ar 
bū tina stoti į griežčiausią vienuolyną? Gal pakanka 
likti su savimi? Lig gelmės išgyventi akimirką? 
Nieko daugiau ir neturim e -  tik ta i tą  palaimingą 
akimirką. Visiškai paprastas gyvenimas -  štai ko 
moko šis filmas. J į  žiūrėti sunku, mes neįpratę taip 
būti, nes pasaulis dabar kitoks: skubantis, bėgan
tis, lekiantis... N esustojantis nė akimirkai. Net 
žiūrin t filmą kyla pagunda kom entuoti, kalbėti 
apie tai, ką m atai, -  ir sudūžta tyla. Gal reikėtų  šį 
filmą žiūrėti vienam, atsiduoti jam  taip, kad visu 
savimi pajustum ...
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Šventovės skulptūrų galerija Anykščiuose
VYTAUTAS BALČIŪNAS

Žvilgsnis į šventovės interjero skulptūras

Jei ne 1928 m. gaisras, įžengę į kitąmet šimt
metį švęsiančios Anykščių Šv. apaš
talo evangelisto Mato bažnyčios didin
gą erdvę galėtume pamatyti 1909 m. 
pastatyto didžiojo altoriaus senąsias 
skulptūras, kurios buvo išdrožtos pa
gal Šiauliuose, VI. Čižausko dailės dirb
tuvėje, sukurtus piešinius ir bažnyti
nio meno katalogų pavyzdžius. Po gais
ro atstatytame didžiajame altoriuje 
dominuoja didelės ir mažos skulptū
ros, išdėstytos keturių pakopų seg
mentų nišose. Penkiolikos skulptūrų 
kompozicijos centre -  Didžiojo penkta
dienio nakties scena: Golgotos kalne 
Nukryžiuotasis Jėzus Nazarietis, po 
kryžiumi -  jo Motina Marija ir Šv. Jo
nas. Už šių skulptūrų regime nebūty
je sustingusį Žemės gaublį, o virš jo -  
begalinę visatos erdvę, nusėtą žvaigž
dėmis. Nukryžiavimo skulptūrinės 
kompozicijos šoninių, apatinių ir vir
šutinių segmentų nišose -  šventųjų ir 
angelų skulptūros, nuolankios Išga
nytojo mirties misterijos liudininkės.
Didžiojo altoriaus viršuje -  šv. Mato 
skulptūra, įprasminanti Anykščių pa
rapijos šventovės titulą, o virš jos, 
aukščiausiai iškilusio bokštelio nišo
je, vos įžiūrima karalaičio Kazimiero 
skulptūrėlė.

Ypač didingos šventovėje angelų
skulptūros: du aukštai iškeltais sparnais angelai 
su rankose laikomais žibintais vainikuoja didžiojo 
altoriaus centrinio tarpsnio šonines kolonas, du 
mažesni angelai stovi an t baltųjų kolonų, šalia al
toriaus, dar du angelus su aukštai iškeltais tri
mitais regime prie vargonų. Šios trys angelų gru
pės labiausiai kilnina bazilikos erdvę, kurioje do
minuoja Antano Baranausko apdainuotas senojo 
Anykščių šilo išlakias pušis primenančios balto
sios šventovės kolonados ir bažnyčios aukštųjų 
skliautų dangiškasis žvaigždynų dekoras. Po ke
turias šventųjų skulptūras matome Šv. Dvasios ir 
Šv. Onos altorių nišose bei sakyklos konstrukcijo
je, kurios viršuje tarp įmantrių aštriakampių bokš
telių įkomponuota Mozės skulptūra. Šiandieninė
je šventovės kanoninių skulptūrų ir skulptūrėlių 
galerijoje nerasime tik Švč. Jėzaus Širdies skulp
tūros, kuri iki 1928 m. gaisro vainikavo didįjį alto
rių (1997 m. vasarą remonto metu po altoriaus grin
dimis buvo rastas pirminis šio altoriaus projek
tas, kuris dabar saugomas Anykščių muziejuje).

Kultūros kūrėjus įamžinusios
skulptūros

Per penkis pirmuosius neogotikinės Anykščių 
šventovės dešimtmečius tik saugotos ir atkurtos 
gaisro sunaikintos kanoninės skulptūros. Antrasis 
bažnyčios penkiasdešimtmetis buvo ypač sėkmin
gais originalių darbų gimimo metas, prasidėjęs 
1957 m., kai vyskupas Julijonas Steponavičius per 
šv. Onos atlaidus pašventino vyskupo Antano Ba
ranausko granitinį biustą, kurį sukūrė skulpto
rius Henrikas Rudzinskas (1909-1996). Anykščių 
bažnyčios archyve saugomas kanauninko Petro 
Raudos 1971 metų pasakojimas, kuriame jis prisi
mena, kaip, nuo 1954 m. vikaraudamas Anykš
čiuose, ėmęs mąstyti, kad Vakarų Europos šven
tovių pavyzdžiu reikia įamžinti vyskupo ir poeto 
A. Baranausko atminimą (kunigui labai didelį įs
pūdį buvo padaręs Prancūzijoje, Orleano bažny
čioje, paminklas Žanai d ’Ark, kuri 1909 m. buvo 
beatifikuota, o 1920 m. paskelbta šventąja). Rašy
tojas A. Vienuolis finansavo A. Baranausko biusto 
sukūrimą. H. Rudzinsko sukurtas poeto ir gany
tojo biustas pasižymi tauriu pakilumu, būdingu

Anykščių meno kūrybos tradicijai labai svarbi ne tik literatūra, jos didieji kūrėjai An
tanas Baranauskas, Jonas Biliūnas, Antanas Vienuolis-Žukauskas. Šį literatūrocent- 
rinį kultūros miestą lemtingai yra paveikęs ir dailės menas; ypatingai ir naujai -  sak
ralinės skulptūros kūrinių galerijos suformavimas.

Romas Idzelis. Iš ciklo Kryžiaus kelio stotys.

klasikinei portretinei skulptūrai. Biustas įkompo
nuotas tarp kolonų, kurios sustiprina pagerbia
mos asmenybės išskirtinumą, vertingumą.

Antrasis kūrinys šventovėje skirtas tragiško 
likimo poetui, kunigui Klemensui Kairiui. Jo ba
reljefą sukūrė skulptorius Leonas Žuklys ir tauto
dailininkas Liudas Tarabilda. Atgimimo metais 
monsinjoro Alberto Talačkos rūpesčiu bažnyčioje bu
vo atidengtas biustas lietuvių raštijos pradinin
kui Konstantinui Sirvydui -  kunigui, jėzuitų ordi
no vienuoliui, Vilniaus universiteto profesoriui. 
Skulptoriaus Jono Meškelevičiaus (1950-2005) 
sukurtas biustas herojiškai pakilus, didingas, ta r
si garsusis Vilniaus universiteto pamokslininkas 
kalbėtų iš sakyklos aukštybės. Visus tris kūrinius 
papildo informaciniai įrašai, kuriais įvardijami pa
gerbiamų kūrėjų nuopelnai Lietuvos kultūrai.

Kryžiaus kelio stočių skulptūros

Anykščių bažnyčios šventoriaus sienų tuščio
se koplytėlėse 1981-1988 m. jaunas dievdirbys Ri
mas Idzelis išdrožė penkiolika Kryžiaus kelio 
skulptūrinių kompozicijų. Darbas buvo pradėtas 
nuo šeštos stoties „Veronika nušluosto Viešpačiui 
Jėzui veidą”. Per metus gimdavo po dvi kompozi
cijas, kurias autorius savarankiškai kūrė pagal ka
noninius Kryžiaus kelio stočių aprašymus. Anykš
čiuose buvo pasirinktas pranciškoniškas 14 stočių 
Kryžiaus kelias, kurį vainikavo nuo XX amžiaus 
imta kurti ir penkiolikta stotis „Viešpats Jėzus 
prisikelia iš num irusių”. Šventoriaus koplytėlėms 
per septynerius metus buvo sukurta penkiolika kom
pozicijų, kuriose matome po tris (devynios stotys) 
arba keturias (šešios stotys) iš medžio išdrožtas 
dažytas skulptūrėles. Penkiasdešimt dvi figūras ar 
jų fragmentus Rimas Idzelis sukūrė kontrasto prin
cipu. Apie šį tautodailininko darbą talpius ir sva
rius komentarus monsinjoras A. Talačka paskelbė 
1989 m. pradėtame leisti žurnale „Katalikų pa
saulis”, kuriame per du numerius buvo publikuo
tos visų Kryžiaus kelio stočių nuotraukos.

Žurnalo skaitytojams pristatydamas kūrinių 
fotografijas, monsinjoras A. Talačka išdėstė Kry
žiaus kelio sukūrimo aplinkybes ir kūrinių verti
nimus. Iš jo komentaro sužinome, jog „meistrui

nebuvo duota jokių  nurodymų: jis  
pats pagal Kryžiaus kelio siužetą 
pasirinkdavo figūrų išraišką, kartais 
gana neįprastą. Štai Marija susitinka  
su sūnumi. Čia j i  ranka liečia Kristų 
-  savo vaiką. O kai Kristus ramina 
verkiančias moteris, vien prisiglau
džia. Nukryžiuotojo Kristaus -  tik ko
jos. (...) Kristus visur vienodai ra
mus, kilnus, kantrus, o j į  kankinan
čių budelių išraiška sušaržuota, netgi 
baisi. Kai kam atrodo net per daug. 
Paskutiniosios stotys (nuėmimas nuo 
kryžiaus, laidotuvės) tiesiog spindu
liuoja šiluma. Jos labai paprastos, 
aiškios ir vientisos. Prie jų  norisi su
sikaupti, melstis, nurimti. ” Prieš dvi
dešimt metų sukurtas unikalus sa
kralinių skulptūrų rinkinys yra vie
nas įdomiausių ir vertingiausių Bib
lijos lietuviškojo interpretavimo me
ne pavyzdžių, vertas visokeriopo dė
mesio. Tai autentiška kūryba, kuriai 
XX a. pabaigoje neturime analogų. 
Nebūtų perdėta R. Idzelio sukurto 
Kryžiaus kelio daugelį stočių priskirti 
prie nacionalinės vertės kūrinių, įei
siančių į lietuvių sakralinio meno 
unikaliausių kūrinių lobyną.

Dar trys skulptūros

Anykščių šventovės skulptūrų galerijoje ran
dame ir tris ryškius garsių skulptorių kūrinius, 
kurie yra vertingi ne tik imanentiškai -  kiekvie
nas pats savaime. Jie svariai įsirašo į anksčiau 
sukurtų  religinių simbolių erdvę. Kiekvieno 
anykštėno ar šio kultūros miesto svečio dėmesio ir 
pasigėrėjimo tikrai verta Vlado Vildžiūno sukurta 
„Kristaus Nazariečio” skulptūra bažnyčios šven
toriuje. Tai monumentalus kančios įkūnijimas, di
dingas ir kartu  labai paprastas. Tokio iškentėtos 
ramybės ir taurumo Išganytojo veido nerasime 
visoje lietuvių monumentalistikoje. Skulptoriui 
pavyko įkūnyti taurų  Kristaus kentėjimų kara
liškumą, kuris dar labiau atsiskleidžia R. Idzelio 
sukurtų  Kryžiaus kelio stočių kontekste. Šis 
kontekstas labai svarbus ir kitoje šventoriaus pu
sėje esančiai „Liūdinčios Madonos” skulptūrai -  
Stabat M ater kančių gelmę atveriančiam skulpto
riaus Romo Kazlausko kūriniui. Ir nors ši m ar
muro skulptūra menine įtaiga negali varžytis su 
Vlado Vildžiūno kūriniu, tačiau „Liūdinčios Ma
donos” autentiškum as neabejotinas, svarbus. 
Reikšminga ir tai, kad Dievo Motinos kančios 
įprasminimas šiame kūrinyje natūraliai susišau
kia su R. Idzelio skulptūrinių kompozicijų seman
tika. Trečiasis autorinis kūrinys Anykščių bažny
čios šventoriuje -  Nacionalinės kultūros ir meno 
premijos laureato Antano Kmieliausko „Šventoji 
šeima”, skirta žymiųjų anykštėnų tėvams atminti. 
Šis kūrinys iš lietuviško akmens į mus prabyla 
kiekvienos šeimos provaizdžiu, kuriame įkūnytais 
Tėvo, Motinos ir jų  globojamo, saugomo Vaikelio 
artum as. Tai šviesų mylinčiųjų bendrumą sklei
džiantis kūrinys, kuriame negalime nepastebėti ir 
Vaikelio akyse atsispindinčio pasaulio grėsmingų 
patamsių nuojautos pojūčio.

Anykščių Šv. apaštalo ėvangelisto Mato baž
nyčios skulptūrų galerija įveda mus ne tik į svar
biausių krikščionybės ženklų autentišką meno 
pasaulį, bet ir paskatina įdėmiau pažvelgti į savo 
gyvenimo didžiuosius egzistencinius klausimus, 
kad galėtume, tarian t šios sakralinio meno ga
lerijos puoselėtojo A. Talačkos žodžiais, „melstis, 
susikaupti, nurim ti”. □
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Išgirsti, pamatyti, susitikti...
PRANAS VISVYDAS

Važiavimas ir sugrįžimas

Santa Monicos miestą su Los Angeles vidur- 
miesčiu jungia keli platūs ilgi bulvarai ir Santa 
Monicos greitkelis, oficialiai 10-as. Pavakarėmis 
jame įsigali važiavimas su protrūkiais -  riedi, su
stoji, lauki, vėl pajudi, vėl sustoji... Ir kai įkliūni į 
šią lėtybę, ima brautis piktos mintys. Koks kipšas 
stabdo judėjimą? Ar suspėsiu į spektaklį? Ko da
bar po galais visi sumanė važiuoti?

Neseniai, trečiadienio vakarą, išsirengiau į 
Vagnerio operą „Tristanas ir Isolda”, prieš tai pa
skambinęs, ar dar yra bilietų pakenčiama kaina. 
Taip, yra. Išvažiavau gerokai ankstėliau. Pirmiau
sia dar Monikoje įkliuvau į Linkolno bulvaro spūs
tį. Įsukęs į 10-ą greitkelį (tik 10 mylių iki Los An
geles centro), tuoj įsitikinau, jog čia vyksta susi
siekimo agonija -  visos juostos slinko vėžliškai. Ir 
tau, žmogau, lemta būti kantriam, nesijaudinti, 
stengtis prisiminti kokį sąmojingą eilėraštį ar 
linksniuoti įvairius daiktavardžius. Taip ir dariau.

Kai pasiekiau miesto centro Flower ir 5-os 
gatvių sankryžą, buvo lygiai septynios -  spektak
lio pati pradžia. Pagalvojau: pastatęs automobilį ir 
įsigijęs bilietą, pavėluosiu gerą pusvalandį. Ne, to 
nebus! Vėl atsidūriau greitkelyje ir jau normaliau 
važiuodamas sugrįžau.

Vis tiek šią operą su dailininko David Hock
ney įspūdingomis dekoracijomis ir jaudinančia 
„Liebestod” legenda pamačiau sekmadienio popie
tės laiku. Buvo likę keli nepaprastai brangūs bilie
tai. Nesigailėjau tokį nupirkęs. Sėdėjau žemuti
niame balkone, beveik per vidurį, kaip koks pasi
turintis melomanas. Sugraudino mane tauraus 
Tristano dalia.

Roko muzika ir Kęstutis

Tik dėl laisvesnio važiavimo Šv. Kazimiero pa
rapijos salėje minėjimai, pokyliai, svarbūs koncer
tai vyksta sekmadienių popietėm, kad be vargo su
važiuotų senjorai. Jie šeštadienio vakarą į Žilvino 
Žvagulio ir Irenos Starošaitės šaunų rečitalį nesi
veržia. Roko ritmu domisi jaunimas ir prieš senė
jimą nusiteikę senoliai, galintys pakęsti stiprų 
garso kolonėlių dundesį. Man, buvusiam fronto 
artileristui ir triukšmingų fabrikų proletarui, 
roko decibelai klausos nealina. Nenualinsi to, ko 
nėra. Teliko tik muzikinė klausa.

Esu tikras, jei šeštadienio vakare būtų su
rengtas Lietuvoje pagarsėjusios kūrybingos roko 
dainininkės Jurgos Šeduikytės koncertas, į salę 
sugužėtų gera dalis ir vyresniųjų. Mielai jie palin
guotų ir net patipentų su jaunaisiais prie scenos. 
Tam šėlsmo nereikia. Atvažiuotų besiklausantys 
lietuvių radijo pusvalandžio anglų
kalba. Mat, ilgametis to radijo pra
nešėjas Kęstutis Reivydas jau kurį 
laiką neištveria keliskart nepagrojęs 
Jurgos kompaktinės plokštelės. Ma
tyt, „įsikliopinęs” įjos glotnų niuan- 
savimą. Mane irgi traukia jos paste
linis vokalas, nelyginant Lietuvos 
bičių medus. Įsivaizduokite vasaros 
gėlėtų pievų dūzgesį. Manau, lietu
vių estrados dainoms yra būtinas 
Lietuvos gamtos kvapas, artimas 
žmonių prigimčiai. Jurgos meilė kal
bos eufonijai.

Savo „The Independent Lithu
anian Radio” programas Kęstutis 
veda pats vienas. Ir gana smagiai.
Kartais angliškai šnekina veiklų lie
tuvį ar mums palankų kitatautį su 
keistais išgyvenimais. Tai to pusva
landžio teigiamybės. Bet būna ir 
nuobodžių laidų (bent man), kada, 
pasitelkęs kokį tekstą, prieš šventes 
ima dėstyti lietuvių senoviškus pa
pročius. Arba vis politikuoja apie

autokrato Lukašenkos valdomą Baltarusiją. Šiaip 
Reivydo kalbėjimas yra aiškus, malonaus tembro, 
pašnekesio pobūdžio, su emfazėmis ten, kur jos 
būtinos. Sklandi, tiksli anglų kalba.

0  kaip su lietuvišku pusvalandžiu?

Kad nebūtų supainiotas su Reivydo anglišku, 
jis vadinasi „Lietuvių radijo melodijos”. Retai jos 
ir girdisi. Šiuo metu jas pakaitom redaguoja pasto
vūs keturi pranešėjai. Su ilgesne šio darbo patirti
mi -  Regina Gasparonienė, Genovaitė Plukienė ir 
Deividas Strolė. Ir neseniai įsijungusi suvalkie
tiškos tarties Gražina Grinkevičienė. Turinyje: in
formacija apie būsimus renginius, kelios rekla
mos, naujienos iš Lietuvos. Būna pokalbių, o pas
taruoju laiku pasigirdo kunigo Tomo Karanausko 
maldos, susijusios su Marijos apsireiškimo Šiluvo
je sukaktimi. Pusvalandžio programoje galėjo jos 
būti kur kas trumpesnės.

Nolens volens turiu pasakyti: „melodijų” ko
kybė šiuo metu yra smuktelėjusi. Jaučiamas nuo
vargis. Menkina jas ir Genovaitės (sėkmingos ki
tose srityse) tvirta nuostata nepaisyti bendrinės 
lietuvių kalbos kirčiavimo taisyklių. Ji laikosi ku
piškėnų tarmės. Žinoma, informacijai ir to pakan
ka, tačiau radijo lietuviškai kultūrai -  ne! Dingsta 
sveikas ryšys su dabartine Lietuva. Žinau, daug 
kam kirčiavimas yra kirvis. Tačiau išeivijoje tik iš 
radijo laidų galėtume jo pasimokyti.

Kitas dalykas su „melodijomis” -  vis dažniau 
prarandama organizuotumo nuovoka. Pavyzdžiui, 
neseniai, kaip ir pernai, tas pats įrašas buvo trans
liuojamas ir kitą savaitę. Kalbu apie Vasario 16- 
osios laidą. Ji pakartota ir vasario 23 d., dar vis 
kviečianti klausytojus atvykti į jau įvykusį minėji
mą. Anekdotiška situacija! Taigi, kažkas dėl rimtų 
priežasčių neįkalbėjo naujo teksto. Galėjo bent pa
leisti lietuviškų dainų pynę. Paaiškinti, kodėl taip 
atsitiko.

Daug, daug dainelių,
mieli klausytojai

Kurį laiką Los Angeles lietuvių minėjimų me
ninę sceną slėgė pasikartojantis pilkumas. Rasi, 
vis tas pats, nieko naujo. Dabar, remiantis tuo, kas 
įvyko, reikalas pasisuko į giedresnį skliautą. Jau 
ne sykį šiemet programose (tai pensininkų klubo 
sausio 6 d. Naujųjų metų sutikimo puotoje, tai Va
sario 16-osios šventėje) pasirodė lituanistinės mo
kyklos auklėtinių grojantis ir dainuojantis orkest
rėlis „Gintarėliai”, vadovaujamas Kristinos Kaz
lauskienės. Ji ir dainas aranžuoja. Pianinu grojo 
muzikė Auksuolė Jackūnaitė. Žinoma, tai tik mo
kykliniai vaikai, bet jau darniai išeinantys į viešu
mą scenoje. Ansamblį sudaro: Aras Kazlauskas -  
smuikas, Lelija Kazlauskaitė -  smuikas, Eglė Ur

Kovo 11-osios minėjimas Los Angeles. Iš kairės -  Nemyra Enck, Irena Arienė, Algimantas Žemaitaitis, pia
nistė Eglė Janulevičiūtė, Lietuvos Respublikos garbės generalinis konsulas Vytautas Čekanauskas, solistė 

Janina Čekanauskienė, ALTo Los Angeles skyriaus garbės pirmininkas Albinas Markevičius, Genovaitė 

Markevičienė, Regina Gasparonienė ir ALTo pirmininkas Aloyzas Pečiulis.
Irenos Arienės nuotr.

bonaitė -  smuikas, Indrė Vyšniauskaitė -  fleita, 
Gintas Kazlauskas -  rekorderis. Iš pavardžių ma
tau muzikalią Kazlauskų šeimą. Primena Atko
čiūnų šeimos, sugrįžusios į Lietuvą, neretai kon
certavusias dukreles: smuikininkes Dorėją ir Elėją 
ir violončelininkę Noatę. Gabus atžalynas, reika
lingas ir mums, ir Lietuvai.

„Gintarėlių” repertuaras -  lengvai įsimena
mos populiarios lietuvių dainos, dažniausiai liūd
nos, ilgesingos, atsiskyrimo su tėviške tema. Žino
ma, šiek tiek per daug įpinta sielvarto: „O atsime
nu namelį”, „Daug, daug dainelių”, „Kaip ver
kiančio smuiko”, „Stoviu aš parimus”, „Tau, sesu
te” ir kt. Juolab paveikus yra vaikų bendras dai
navimas su sale. Kiekvienas ant kėdės randa pa
dėtą lakštą su tekstais. Taip buvo Vasario 16-osios 
minėjime. Visi noriai dainavo su „gintarėliais”. O 
jau optimistinę „Žemėj Lietuvos/ ąžuolai žaliuos” 
net sustoję, lyg tai būtų koks mūsų himnas. Pat
riotizmas nėra užgesęs žmonių širdyse.

Praėjusiais metais renginių programas nu
skaidrino ir naujai susikūręs Moterų kvartetas. 
Parapijos Rudens pokylyje jos atliko visą puokštę 
melodingų, gimtinės romantikos ir meilės įkvėptų 
dainų. Tai: Gražina Grinkevičienė (vadovė), Ina 
Skardžiūtė, Margarita Vainutienė ir Nijolė Vit
kauskaitė. Puikiai atrodo rampos šviesoje. Įsigijo 
kostiumus. Ne pro šalį joms būtų vieninga choreo
grafija. Fortepijonu akompanuoja Ingrida Matu
lienė, o fleita Gintaras Vainutis. Šiam sambūriui 
reikia linkėti tik sėkmės.

Eglės Janulevičiūtės mini
koncertas

Baigdamas šią parapijinę Los Angeles lietuvių 
kultūros mozaiką, sekmadienį, kovo 9 d., nuvažia
vau į Kovo 11-osios minėjimą, surengtą vietinio 
Amerikos Lietuvių Tarybos skyriaus. Trijuose 
greitkeliuose (10,110 ir 5) su jokiais kamščiais ne
susidūriau. Viskas ėjo kaip iš pypkės.

Peikdamas didelį girtuokliavimą Lietuvoje, 
Garbės generalinis konsulas Vytautas Čekanaus
kas išguldė svarbią paskaitą. Kažkaip lyg ir ironiš
kai čia pat ant stalų šypsojosi raudono ir balto vy
no, dar ir šampano buteliai šalia egzotiškų salotų, 
kopūstų ir išmoningai paruoštų mėsos patiekalų. 
Vėliau žagarėliai su medumi ir kava. Tai juk he
rojiška šventė! Suprantama, Califomijos vynas 
nieko bendra neturi su girtuokliavimu. Šampanas 
taip ir liko neatkimštas.

Naujas ALTo vietinis pirmininkas Aloyzas Pe
čiulis rūpestingai viską suorganizavo. Dar prieš 
vaišinimąsi (išskyrus mandagų vynelio gurkšno
jimą) iš Santa Barbara atvykusi pianistė Eglė Ja- 
nulevičiūtė pagrojo keletą kūrinių. Jos muzikinė 
kaijera buvo glaustai išdėstyta lankstinuke. Pa
minėsiu, kad Eglė Califomijos universitete, Santa 

Barbara, yra įsigijusi Muzikos me
nų daktaro laipsnį, dėsto fortepijo
no specialybę Westmont koledže ir 
kaip solistė ar su kitais koncertuoja 
daug kur pasaulyje. Šiam pasirody
mui ji pasirinko tai, kas patvirtina 
jos profesionalumą -  nuodugniai 
suprasti kūrinį ir atlikti kuo tiks
liau, be jokios ekstravagancijos. Iš
girdome ramią, kaip ir jo paveiks
lai, M. K  Čiurlionio Fuga b-moll Op 
34, kelis J. S. Bacho vargonų chora
linius preliudus, aranžuotus F. Bu
soni ir W. Kempff. Po to F. Chopino 
visada mielą valsą cis-moll Op 64. 
Pabaigai C. Debussy siuitą „Pour le 
Piano”: Prelude, Sarabande, Toccata.

Noriai Eglės skambinimą troš
kę įvertinti klausytojai, tiesiog ne
susilaikė ir plojo tarp Debussy siu
itos dalių. Juk ne visi žinome, kad 

taip nedera. Prieš koncertą sąmonin
gai perspėti auditoriją išjungti mobi
liuosius telefonus ir patylėti tarp kū
rinio dalių. □
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Skaitau, vadinasi esu
INGRIDA KORSAKAITE

V
asario pabaigoje praūžė 9-oji tarptau
tinė knygų mugė, tradiciškai rengiama 
„Litekspo” parodų centre. Šių metų mu
gės šūkis „Skaitau, vadinasi esu” gerai nusakė 

svarbią jos misiją -  skatinti visuomenę skaityti.
Juolab kad Lietuvoje 2008-ieji paskelbti Skai
tymo metais.

Kasmet plečiasi mugės mastas. Šiais me
tais joje buvo 200 dalyvių, tiek pat kultūrinių 
renginių, svečiavosi 14 užsienio ir 80 lietuvių 
rašytojų. Ypatingas mugės svečias -  pasaulinio 
lygio žvaigždė, amerikiečių prozininkas Johnas 
Irvingas. Visa tai plačiau apžvelgti nėra šio 
straipsnio tikslas. Noriu atkreipti „Draugo” skai
tytojų dėmesį tik į kelis, juos sudominti galin
čius faktus, susijusius su vaikų knyga.

Vilniaus knygų mugė didelį dėmesį skiria 
jaunojo skaitytojo ugdymui. Joje nebe pirmą kar
tą veikė vaikų kūrybinė studija „Tu gali su
kurti knygą”. Studijos tikslas nuosekliai vesti
vaikus į knygos pasaulį, parodyti jos kelią nuo seniausių laikų iki dabar. 
Studijoje vyko ir rašytojų bei iliustruotojų susitikimai su mažaisiais skai
tytojais. Be kūrybinės studijos, vaikų salėje buvo įrengtas jiems skirtų 
knygų knygynėlis. Vaikų knygų buvo gausu ir atskiruose įvairių leidyklų 
stenduose.

Nudžiugau leidyklos „Gimtasis žodis” stende pamačiusi naują leidinį 
iš poezijos vaikams serijos „33 eilėraščiai” -  Jono Minelgos „Be pipirų 
man skaniau” (2007). Šis išeivijos rašytojas iki šiol buvo mažai žinomas 
Lietuvos vaikams, o daugeliui ir visai nežinomas, nors jo eilėraščiai tęsia 
geriausias lietuvių vaikų poezijos tradicijas.

„Žaros” leidyklos seriją „Vaikų knygelė” papildė ilgai lauktas antrasis 
Birutės Pūkelevičiūtės „Skraidančio paršiuko” (2008) leidimas. 2004 m. 
ši leidykla išleido tos pačios rašytojos eiliuotą pasakojimą vaikams „Kle- 
mentina ir Valentina”. Abi B. Pūkelevičiūtės knygas spalvingai iliustravo 
Živilė Žviliūtė. Savo išvaizda jos labai skiriasi nuo 1974 m. Čikagoje „Dar

Broliai Yčai iš Biržų
AUŠRA GUDAVIČIŪTĖ

Jonas Aničas. Jonas ir  Martynas Yčai. 
Leidykla VAGA, Vilnius, 2007.
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I■storiko, tyrinėjančio Šiaurės Lietuvos isto
rines asmenybes, jų vaidmenį tautinio atgi- 

.mimo judėjime (XIX a. pabaiga -  XX a. pra
džia), darbus Lietuvos valstybės atkūrimo ir 
stiprinimo baruose, mokslinė analitinė mono
grafija apie žymiuosius biržiečius Joną ir Mar
tyną Yčus -  Lietuvos politikus, kultūros ir vi
suomenės veikėjus.

Kaip pratarmėje rašo profesorius J. Aničas, 
sumanymas parašyti bendrą monografiją apie 
brolius Yčus kilo artėjant Jono Yčo gimimo 115 
metų ir Martyno Yčo 110 metų jubiliejams. Au
torius, rinkdamas medžiagą monografijoms apie 
garsius pasvaliečius -  Petrą, Antaną ir Joną Vi
leišius -  dažnai aptikdavo ir medžiagos apie 
Yčus. Iki šiol apie šias svarbias asmenybes tebu
vo paskelbta pabirų straipsnių. Jonas Aničas,
pratarmėje pateikęs knygos šaltinių apžvalgą, mini įžymiųjų lietuvių 
atminimą saugantį Biržų krašto „Šėlos” muziejų, kurio darbuotojų pas
tangomis sukaupta nemažai unikalių dokumentų apie Joną ir Martyną 
Yčus, jų dėdę Stanislovą Dagilį, papildžiusių monografijos puslapius.

Solidžią 504 puslapių iliustruotą monografiją sudaro įvadas „Isto
rinės Jono ir Martyno Yčų asmenybių ištakos” ir dvi dalys -  „Jonas Yčas”

nos” išleistų Kazio Veselkos kukliai iliustruotų 
pirmųjų leidimų. Ž. Žviliūtė kiekviename kny
gelių puslapyje pripiešė daugybę fantastinių vaiz
dų. Įasmeninti gyvūnai jos iliustracijose veikia 
neįprastame, vaizduotę žadinančiame gamtos 
pasaulyje. Jame auga grybai, didesni už miško 
žvėrelius, gyvena didžiuliai paslaptingi paukš
čiai, o skraidančio paršiuko lėktuvėlis prilygina
mas milžiniškam vabalui plačiai išskleistais spar
nais. Į savo margaspalves vizijas dailininkė, saky
tum, panardina verbalinio pasakojimo eilutes, teks
tas ir vaizdai sudaro bendrą neišskiriamą visu
mą.

Gaila, kad B. Pūkelevičiūtė nesulaukė naujo 
„Skraidančio paršiuko” leidimo. Ji mėgo pasako
ti, kaip šia knygute susižavėjęs ir jai laišką para
šęs berniukas vėliau iš tikrųjų pats tapo lakūnu.

Grįžtant į Vilniaus knygų mugę, dar norisi pa
minėti kelis dalykus. Joje buvo ieškoma įvairių 
poveikio formų, galinčių patraukti vaikus prie kny
gos. Tai artima ir B. Pūkelevičiūtei, bemaž prieš 
penkis dešimtmečius išleidusiai plokštelę „Žir
ginėliai” su skaitovų perteiktų kūrinių vaikams 
įrašais. Beje, jos pačios knygučių vaikams tekstai 
lengvai perkeliami į suvaidintus vaizdelius ma
žiesiems.

Mugėje veikė „scena vaikams”, kurioje įvyko
net 23 renginiai. Pavyzdžiui, Vilniaus lėlių teatro režisierius Rimas 
Driežis parodė savitą Gintaro Beresnevičiaus knygos vaikams „Kaukučiai 
ir varinis šernas” (2007) inscenizaciją.

Galimybę naujai vaikų kartai vėl pamatyti Lietuvos knygos meno kla
sikės Birutės Žilytės 1965 -  1990 metų iliustracijas, pelniusias aukštus 
tarptautinius apdovanojimus, suteikė mugėje surengta įspūdinga jos kū
rybos paroda „Žaidžiu pasaulio atradimą” ir leidyklos „Žaltvykslė” pernai 
pakartotinai išleistos dvi puošniai jos iliustruotos knygos -  Salomėjos Nė
ries „Eglė žalčių karalienė” ir Kosto Kubilinsko „Stovi pasakų name
lis”.

Tokios menininkės (-ai), kaip B. Žilytė ar B. Pūkelevičiūtė, nors kūrė 
skirtingomis sąlygomis, negailėjo vaikams savo kūrybinio įkvėpimo, nes 
suprato, kokią didelę svarbą žmogaus tautinės tapatybės ir daugelio kitų 
asmenybės bruožų -  fantazijos, kūrybiškumo, intelekto -  ugdymui nuo 
pat mažumės turi knyga. □

ir „Martynas Yčas”. Įvade, turint nedaug šalti
nių, kaip rašo autorius, mėginama aptarti 1880 
m. liepos 21 d. gimusio Jono Yčo ir 1885 m. lap
kričio 13 d. gimusio Martyno Yčo gimtąją aplin
ką -  Biržų krašto Šimpeliškių sodžių, jo anuo
metinę gyvenimo tvarką, žymiųjų brolių vaikys
tę ir paauglystę. Atskirame skyrelyje nušviečia
mos reformacįjos tradicijos, kurioms veikiant 
formavosi pirmojo Nepriklausomos Lietuvos 
švietimo ministro Jono Yčo ir pirmojo finansų 
bei susisiekimo ministro Martyno Yčo asmeny
bės. Dar vienas skyrelis -  apie Jono ir Martyno 
Yčų gyvenime lemtingą vaidmenį suvaidinusį jų 
dėdę aušrininką, pedagogą, literatą Stanislovą 
Dagilį.

Dviejose knygos dalyse, suskirstytose pagal 
svarbiausius gyvenimo etapus, atskleidžiami pe
dagogo, profesoriaus, nacionalinės istoriografi
jos pradininko, evangelikų reformatų bendruo
menės veikėjo Jono Yčo bei teisininko, politiko, 
pirmojo nepriklausomos Lietuvos finansų, susi
siekimo bei prekybos ir pramonės ministro, vie
no pirmųjų Lietuvos bankininkystės ir pramo
nės kūrėjų, publicisto Martyno Yčo pasiekimai ir 
likimai. Skiriamas dėmesys ne tik jų visuomeni
nei veiklai, bet ir jų  sukurtoms darnioms šei
moms. Knygos gale pateikiamos Jono Yčo ir

Martyno Yčo raštų bibliografijos, yra asmenvardžių ir vietovardžių ro
dyklės, reziumė anglų kalba.

Skaitant biografines knygas visada įdomu sužinoti: o kokia to ar kito 
nusipelniusio asmens giminės tąsa, kaip sekasi jo vaikams, vaikaičiams? 
Apie tai taip pat rasime šioje dėmesio vertoje monografijoje, su kuria de
rėtų susipažinti kiekvienam savo tautos istoriją gerbiančiam lietuviui. □
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Atsipraususi ryto rasa
VYTAUTAS KALTENIS

2007 metais, per rudens lygiadienį, atsi
sveikinom su lietuvininko knygnešio Jono 
Endzino (1872-1948) dukra gydytoja 
Georgina Radavičiene, gimusia 1910 
metais tremtyje, Vidurinėje Azijoje. Trys 
Endzinaitės gimnazistės dalyvavo Klaipė
dos krašto lietuvių (1927) ir Kauno 
(1928) dainų šventėse, yra dainavusios 
diriguojant Vydūnui.

K
laipėdiškių lietuvininkų tradiciniuose susi
ėjimuose, konferencijose dažnai sutikda
vau labai nedidelę, guvią, garbaus amžiaus 
vaikų gydytoją Georginą Endzinaitę-Radavičienę. 

2002-aisiais per bendrijos keturioliktąjį susiėjimą 
Klaipėdos šaulių namuose ji sėdėjo garbingiausio
je vietoje -  stalo gale ir gražiai šypsojosi fotogra
fuojama. Dažno po II pasaulinio karo gimusio klai
pėdiečio vaikystė sutikta tų  milsnių akių, rankų 
prisilietimo. Gal kas jos ir balsą įsiminė -  ramų, 
teikiantį pasitikėjimo. Vaikystės gydytoją galima 
prilyginti tik motinai.

Kartą ją  lydėjau namo iš Palangos autobusų 
stoties į Smilčių gatvę, prie kieme augančio veš
laus didžiulio kaštono. Buvo girdėti, kaip ošia jū
ra.

Ir baigusi devintą dešimtį ji dar nueidavo ry
tais į bangas -  nuogut nuogutėlė, lengva kaip alks
nio skiedrelė, nesustodama dėl blogų orų ar smal
suolių aikčiojimų.

, - f f -!« ėivJjŠ (i «ji«S <i* * *
Seneliai Martynas Endzinas ir Anė Kurmytė 

tūrėjo ūkį Rūdaičiuose, šalia Kretingos, bet tėvas 
Jonas Endzinas dar buvo mokęsis kalvystės Kalo- 
tėje, o gal ir Klaipėdoje. Jį caro valdžia ištrėmė į 
Turkmėniją už nelegalų sienos perėjimą prie Bąjo- 
rų. Mažoji Lietuva buvo Vokietijos, Didžioji -  Ru
sijos valdžioje. Dažnas pasienio gyventojas vertėsi 
kontrabanda -  iš prūsų nešė draudžiamąsias lie
tuviškas knygas ir laikraščius.

Man mokytojas Albinas Endzinas pasakojo, 
kad su savo seneliu, Georginos tėvu, į Prūsiją kny
gų ėjo drauge Antanas Kairys iš Kvecių kaimo ir 
Jurgis Pienelis iš Kiauleikių. Tą rytą buvo iškri
tusi gausi rasa ir brydė atvedė pasienio sargybinį 
prie Endzinų svirno, kuriame jaunuolis miegojo. 
Kareivis užantspaudavo svirno duris ir nuėjo 
kviesti karininką daryti kratos. Žinoma, sugrįžę 
pasieniečiai nieko neleistino tame svirne nerado. 
Nors bylos nesukurpė, bet vyriausiąjį Endzinų sū
nų Joną, kurį ir anksčiau įtarinėjo, nutrėmė į 
Turkmėniją. Kitus jo draugus aprašo Vytautas 
Merkys knygoje „Draudžiamosios lietuviškos 
spaudos kelias, 1864-1904”. Tremtinys Jonas En
dzinas dirbo Bairam Alio geležinkelyje elektrome
chanikų. Buvo vedęs Pavolgio vokietę zalcburgietę 
Lidiją Šarlotę Seibel (Žaibei). 1912 metais su šei
ma bandė kurtis tėviškėje, bet vėl turėjo išva
žiuot -  caro valdžia neleido jam čia gyventi. Sep
tyni iš dešimties vaikų (augo aštuoni) gimė Vidu
rinėje Azįjoje.

Kai 1921-aisiais jie grįžo į Lietuvą, Georgina 
buvo vienuolikos. Tėviškę Rūdaičiuose buvo pa
veldėjęs tėvo brolis Jurgis (g. 1877 m.). Jis 1949 
metų kovo 27 dieną su šeima išvežtas iš Žiobrių 
kaimo, mirė Sibire. Žmona Elzė ir sūnus 1958 metais 
buvo paleisti, bet tolesnis jų likimas nežinomas. 
Endzinai apsigyveno pas bevaikę našlę tėvo seserį 
Kiauleikiuose.

* ♦ ♦
Georgina Radavičiene pasakojo, kaip ją 

Vydūnas gaudė po obuoliais lūžtantį tėvų sodą. Ji 
dar buvo gimnazistė. Šalia namo augo išsikėtojusi

—

Seserys Georgina (kairėje) ir Elvina su vaikais. Šilutė. 1952

obelis, ant kurios šakų buvo patogu sėdėti:
„Aš sėdėjau tame medyje ir skaičiau knygą, 

kai man pasakė, kad atvažiavo Vydūnas. Aš dabar 
neprisimenu, ar išlipau ir ėjau jo sutikti, ar jis atė
jo manęs ieškoti, bet kai susitikome, jis sušuko:

-  Štai kur tu! Aš tave pagausiu!
Aš ėmiau bėgti. Sode buvo trys vaismedžių ei

lės ir mes puldinėjome nuo vienos obels prie kitos. 
Jis rankoje turėjo juodą aplanką, gal ten buvo na
tos, gal kas.

rTada jis buvo kokių 60 metų, bet lengvutis ir 
judrus, paprastas, malonaus, draugiško balso. Aš 
jo nebijojau. Vydūno brolis -  dr. Jurgis Storastas 
buvo mano istorijos mokytojas Klaipėdos Vytauto 
Didžiojo gimnazijoje. Vydūnas draugavo su pieši
mo mokytoju dailininku Adomu Braku. Atrodo, 
atvažiavęs į Klaipėdą pas jį ir apsistodavo.”

Vydūnas Endzinų namuose, kur tiek daug 
dainingo jaunimo, buvo savas žmogus. Trys En
dzinaitės -  Georgina ir Alvina sopranai Klaipėdos 
lietuvių gimnazijos chore (vadovas Juozas Bartu
lis), o Ema altas Kretingos vidurinės mokyklos 
chore (vadovas M. Baltrūnas) -  dalyvavo antrojoje 
dainų šventėje Kaune (1928 m. liepos 1 d.). Kitos 
sesers Astridos visi vaikai ir vaikaičiai muzikan
tai, o viena vaikaitė net studįjavo Londone, buvo 
laimėjusi tarptautinį violončelininkų konkursą.

Georgina Radavičiene sakosi ypatingos klau
sos neturėjusi. Jos vyras Juozas Radavičius mėgo 
armoniką. Jis buvo studįjavęs teisę, bet dirbo 
Kaune buhalteriu. „Mes niekur nesitraukėm, -  
sako Georgina Radavičiene, -1940 metais baigusi 
medicinos studijas Vytauto Didžiojo universitete 
ir ordinatūrą Kauno klinikose, dirbau Kauno vai
kų ambulatorįjoje. Kai vokiečiai užėjo, mane ko
mandiravo į Kėdainius, čia reikėjo organizuoti 
motinos ir vaiko konsultaciją. Artėjant frontui vy
ras sugalvojo, kad reikia į jo tėviškę važiuot. Viską 
palikom, išvažiavom kaip stovim. Ir važiavom ark
liu toli į Žemaitiją -  į Kūlius”.

Čia Georgina Radavičiene, jau prie rusų, dirbo 
ambulatorįjoje, mokykloje, bet greitai buvo pa
skirta į Kretingos karinį komisariatą -  naujoku 
priėmimo komisįją. Vyras mokytojavo Kūliuose, 
dėstė muziką. Jį įskundė, kad dalyvauja „Jauno
sios Lietuvos” organizacįjoje. Buvo suimtas, paso
dintas į Šiaulių kalėjimą, išvežtas į Vorkutą, grįžo 
tik po 11 metų.

1945 metų rugpjūčio 15 dieną ji prisistatė 
Klaipėdos miesto sveikatos apsaugos skyriaus ve
dėjui A. Dirsei. Pagal ministerijos raštą privalėjo 
organizuoti motinos ir vaiko konsultacįją, darželį. 
Klaipėdoje, be Sveikatos apsaugos skyriaus vedė
jo, rado dar kelis gydytojus: terapeutą Riką, 
infekcionistą G. Moizelį, akušerį ginekologą Cu-

Gydytoja Georgina Radavičiene, Mažosios Lietuvos 
akademijos konferencijoje, 2002  m.

Autoriaus nuotrauka

kermaną, stomatologą. Pediatrei valdžia skyrė dar 
du kambarius vėliau buvusioje Pirmojoje polikli
nikoje. Su medicinos seserimi Valteriene ir akuše
re Elena Grudzinskiene vaikščiojo po išlikusius 
namus ir ieškojo inventoriaus savo įstaigai: kas
dien ateidavo nėščių moterų, išsekusių vaikų. Pra
dėjo lankytis namuose pagal artimųjų prašymus. 
Be to, reikėjo atidirbti 50 valandų mieste -  iš gat
vių ir kiemų valyti griuvėsius.

Išėjo į pensįją išdirbusi pusšimtį metų, paliku
si savo pėdsaką visose uostamiesčio vaikų įstaigo
se, beje, ir mokslo tyrimo laboratorijose. Dar dės
tė Medicinos seserų ir Pedagoginėje mokykloje. 
Buvo visuomeniška, smalsi ir sveikai gyveno. Ma
žosios Lietuvos akademijos konferencijoje, nagri
nėjančioje lietuvininkų papročius, ji tikslino pra
nešėjus dėl tautinio rašto (ornamento) reikšmės, 
žvejų vaikų užimtumo. Paskui staiga paklausė, ką 
daryti su ant kranto jūros bangų išmestu ruoniu
ku. Baltijoje padaugėjo ruonių. Giruliuose, gal ir 
Palangoje pavasarį (kovo mėnesį) galėtų būti tu
ristams įrengta aikštelių stebėti jų ganyklas.

Georgina palaidota Palangos kapinėse, šalia 
savo vyro Juozo. □
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Bažnytiniai chorai
STANISLOVAS ABROMAVIČIUS

T 7 " V T a pirmoji pusė buvo šviesiausi Lie- 
jC tuvos parapijų bažnytinių chorų me-

X  J k  A  X .ta i .  Paskatintas tautinio atgimimo, 
Nepriklausomybės siekio, o paskui jos atgavimo ir 
įtvirtinimo, jaunimas plūstelėjo j bažnytinius mu
zikos kolektyvus: chorus, orkestrus, net vaidinto
jų būrelius, nuolat koncertavo ne tik savo parapi
jose. Kaip sakė tų įvykių amžininkai, į repeticijas 
žmonės ėjo tarsi į didelę šventę, lietuviška daina 
pripildydavo jų esybes pasididžiavimu savo šalimi. 
Negausioje lietuviškoje spaudoje pasirodė infor
macijų apie tautinį atgimimą, pasireiškusį per pa
rapijines ir patriotines organizacijas, kurioms va
dovavo klebonai ir vargonininkai.

1904 m., vos atgavus lietuviškus rašmenis, Ka
majuose, vargonininko J. Rašymo iniciatyva, ati
darytas parapijos knygynėlis, kuriame žmonės ga
lėjo nusipirkti pusę amžiaus draustų lietuviškų 
knygų. Jaunimas statė vaidinimus, choras mokėsi 
liaudies dainų, o 1908 m. lapkričio 9 d. suvaidino 
du spektaklius, juos pradėdami iškilmingai visi at
liko V Kudirkos „Tautinę giesmę”.

1899 m. Juozas Naujalis (1869-1934) iš Rau
dondvario Kaune suorganizavo slaptą „Dainos” 
chorą, vėliau išaugusį į „Dainos” draugiją. Choras 
rengė gegužines ir slaptus lietuviškus vakarus- 
koncertus, giedojo parapijų atlaiduose. 1905 m. 
vargonininkas J. Naujalis Kaune įsteigė pirmąjį 
lietuvišką knygyną, bendradarbiavo spaudoje, pa
sirašinėjo Seniu vargonininku. 1909 m. Lietuvių 
mokslo draugijos suvažiavime buvo išrinktas j 
Dainų melodijų rinkimo komisiją.

Bažnytinių chorų vieta yra virš pagrindinio 
įėjimo į bažnyčią. Tai rodo jų reikšmę pamaldose. 
Istorikai teigia, kas daug seniau jų vieta buvo 
presbiterijoje, tai yra tarp altoriaus ir bendruome

Šačių (dabar -  Skuodo r.) bažnyčios choras 1925 m.

Kaltinėnų (dabar - Šilalės r.) bažnyčios choras 1925  m.

nės navos, giedodavo 
tik kunigai, žmonės pri
tardavo. Vienas iš baž
nytinio choro poveikių 
yra padrąsinti bend
ruomenę giedoti. Ta
čiau dažna bažnyčia ta
da didžiuodavosi keliais 
chorais, net tarpusavy
je konkuravo. Tų chorų 
didumas, profesionalu
mas priklausydavo nuo 
vargonininkų asmeny
bių. Tačiau šie žmonės 
neužsidarydavo bažny
čiose. Jie būdavo dra
mos būrelių režisieriai, 
šaulių būrių valdybų
nariai, aktyviai dalyva
vo Pavasarininkų ve ik- Vaškų (dabar -  Pasvalio r.) bažnyčios choras 1932 m.
loję. Pagal jų statutą, 
vargonininkai turėjo or
ganizuoti ir lavinti bažnytinius chorus, žiūrėti, 
kad „bažnytinio choro nariai būtų geri katalikai, 
blaivūs ir neturėtų kitų nepakenčiamų ydų”.

Didelį įspūdį darydavo vidurvasaryje, liepos 1- 
12 dienomis, vykdavę Švč. Panos Marijos Apsilan
kymo didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai, kai su
važiuodavo tūkstančiai maldininkų, šimtai kuni
gų ir dešimtys bažnytinių chorų, taip pat žinomi 
kompozitoriai, dirigentai, solistai, vargonininkai. 
Miestelis tapdavo didele bažnytinės muzikos sale, 
jau prieš mėnesį vietas užsiimdavo maldininkai, 
prekybininkai, ubagai. Didžiąją dalį laiko skam
bėdavo lietuviškos dainos bei giesmės. Vietos var
gonininkas Vaclovas Steponavičius turėjo stiprų 
bosą ir ypač gražiai giedojo „Tyliąją naktį”, „Glo
ria”, „Piemenėliams” iš J. Naujalio giesmyno. Kai 
Žemaičių Kalvarijos vargonininku tapo Telesforas 

Reivydas, per tuos įžy
miuosius atlaidus jis 
sulaukdavo kelių dešim
čių vargonininkų ne tik 
iš Telšių, Mažeikių, Kre
tingos, Klaipėdos, Kau
no, bet ir Liepojos, Ry
gos.

Miestelių ir kaimų 
gyventojai į bažnytinius 
chorus ėjo noriai, tarsi į 
šventę, pavyzdingai lan
kė repeticijas. Repeti
cijoms ūkininkų jie bū
davo paleidžiami nuo 
žemės darbų, kūlimų. 
Štai kaip aprašo savo 
veiklą Skaudvilės para
pijoje 1929-1931 m. čia 
buvęs vargonininkas 
Ferdinandas Jonauskas 
(1903-1990). „Į Skaud
vilę atsikrausčiau 1929 
metų pavasarį iš Lai
žuvos. Greitai susipaži
nau su choru, jį sudarė 
30 giedorių, buvo draus
mingi, uoliai lankė re
peticijas. Aš stengiausi 
choristus išmokyti nau
jų giesmių, liaudies dai
nų. Liaudies dainas mo
kėmės ir dėl to, kad ruo
šėmės važiuoti į 1930 
metų Vytautė Didžiojo 
Dainų šventę. Stengė
mės su koncertais pa
sirodyti ir miesto visuo
menei, koncertuodami 
Gaisrininkų salėje. Net 
žydai ateidavo pasik
lausyti mūsų dainų ...

Nuotraukos iš autoriaus archyvo.

Ruošėme vaidinimus, repetavome dainas, kelia
vome koncertuoti į Baublius, Tauragę, Šilalę, Upy
ną, Girdiškes, Stulgius, Adakavą. Švenčių dieno
mis mūsų choru nuolat domėjosi namo sugrįžę 
studentai, gimnazistai, mokytojai. Dažnai užklys
davo kompozitorius Jonas Navakauskas su sesute, 
kunigai ir klierikai iš gretimų parapijų. Visa tai 
patyrę mūsų choristai jautėsi įžymybėmis... Tuo 
metu Skaudvilėje gyveno daug vokiečių. Pama- 
čiusios, kad lietuvių chorai yra labai aukšto lygio, 
į jį pasiprašė Marta, Ana ir Olga Bartės, iškeitu- 
sios kirkę į Bažnyčią...”

K
altinėnų parapijos klebonas Mykolas Jan
kevičius ypač daug dėmesio skyrė bažnyti
niam chorui, pats agituodavo choristus. Su 
Pavasarininkais 1938 m. subūrė bendrą chorą, 

dūdų orkestrą, važinėjo koncertuoti po apylinkes. 
Choras dalyvavo Pavasarininkų kongrese Kra
žiuose. Daug padėjo altarista Stanislovas Auži- 
kavičius, ruošdavo iškilmes, buvo žmonėms labai 
dosnus ir geras. Gal todėl pokaryje stribai senuką 
įmetė į daboklę, o vėliau subadė durtuvais...

Sedoje konkurencija tarp choristų buvusi la
bai didelė. Mieste veikė jaunalietuvių ir šaulių or
ganizacijų chorai, Plinkšių dvare buvo įsikūrusi 
žemės ūkio mokykla, progimnazija. Prie bažnyčios 
veikė net trys chorai, kurie koncertuodavo para
pijos salėje. Šv. Jono bažnyčios rektorius kun. Leo
nas Jurkus, atkeltas iš Kaltinėnų, 1938 m. subūrė 
30 žmonių orkestrą ir nupirko instrumentus.

Sovietmečiu bažnytiniai chorai buvo išvaikyti 
ir didesnio vaidmens krašto kultūriniame gyveni
me negalėjo turėti. Vargonininko darbas buvo pri
lygintas veltėdžiavimui, už tai muzikas galėjo būti 
teisiamas.

Kauno Šv. Antano Paduviečio bažnyčios var
gonininkas Antanas Tavoras (g. 1930 m.) prisimi
nė, kad amato jį pramokė Kėdainiuose buvusi vie
nuolė Luką Andriuškevičiūtė, Kauno arkikatedros 
vargonininkas Pranciškus Beinaris. Vargoninin
kavo Kėdainiuose, Veiveriuose, bandė burti cho
rus, į kuriuos žmonės ėjo slapta. Tačiau noras pa
čiam mokytis muzikos 1957 m. jį atvedė į Kauno J. 
Gruodžio muzikos mokyklą. Slapta šeštadieniais 
vargonininkavo Pažėrų bažnyčioje. Susekė saugu
mas, iš mokyklos pašalino. Norėjo vėl pradėti stu
dijuoti Vilniuje, tačiau reikėjo pristatyti pažymą iš 
darbovietės. Kad veda bažnytinį chorą, tokie do
kumentai netiko. Teko įsidarbinti Jūrės geležin
kelio stoties kultūros namuose. Baigus tris kur
sus, saugumas sužinojo, kad Antanas Tavoras yra 
ir Kauno Šv. Antano Paduviečio bažnyčios vargo
nininkas... Iš muzikos mokyklos vėl pašalino.

Penki persekiojimų, terorizavimų, baudimo 
dešimtmečiai padarė didelį nuostolį bažnytiniams 
chorams. Turės praeiti dar daug metų, kad su
grįžtų mums, gyvenantiems Lietuvoje, praeities 
nostalgija visa tam, kas gražu ir tautiška. □
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