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Ieva Šadzevičienė. Prancūzija. Grafika.

Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos parodų salėje (Šv. Jono g. 11, Vilnius) iki spalio 10 d.
veiks menotyrininkės Ievos Šadzevičienės grafikos paroda „Dangaus karalystė”. Tušu, plunks-
nele, akvarele atliktų darbų ciklą „Dangaus karalystė” įkvėpė to paties pavadinimo Ridley Scott

filmas (,,Kingdom of Heaven” (2005), kuriame režisierius bando parodyti primirštą Jeruzalės kara-
lystės, XII a., laikotarpį – trapios taikos tarp musulmonų, judėjų ir krikščionių metus – ir tragišką to
,,pasaulio” žlugimą, sąlygotą nepakantumo, garbės troškimo bei gobšumo apraiškų. Savo kūriniuose
autorė jungia skirtingų kultūrų elementus ir simbolius. Kūriniuose nuolat atsikartojantys Vakarų Eu-
ropos didikų giminių herbai sugretinami su rytietiškais augaliniais ornamentais, kurie musulmoniš-
kuose kraštuose yra naudojami ne tik kaip architektūros ar tekstilės puošybiniai elementai, bet ir kaip
moterų tualeto dalis.

Ievos Šadzevičienės grafika – lyg minčių, gimusių žiūrint filmą, atspindžiai, sustabdyti savotiški
sielos kadrai. XII a. Jeruzalė – tai vartai tarp egzotiškų Rytų, musulmonų pasaulio ir Vakarų, nepa-
liaujamai traukianti nuotykių ieškotojus. Kaip atsvara kruviniems viduramžiams, čia beveik 100 metų
palaikoma taika: kartu gyvena ir meldžiasi musulmonai, krikščionys ir žydai. Autorės darbuose lyg
pro perregimus šydus persipina, susilieja ir įgauna formas keli teminiai klodai. Jie papildo vienas kitą,
simboliškai leidžia jungtis skirtingoms kultūrinėms tradicijoms ir sukurti pilnatvę.

Šis Ievos darbų ciklas sukurtas 2006 m. JAV, kur autorė praleido pusketvirtų metų, dirbo meno-
tyrininke ,,Two Lions Studio” dailės galerijoje, bendradarbiavo Lietuvos išeivijos dienraštyje „Drau-
gas”.

Rūta Ambrasūnienė

Mėgstame girtis, kokie esame atviri pasauliui ir tolerantiški – iš
senų senovės, iš LDK laikų, kai didysis kunigaikštis Gediminas
į Vilnių kvietė pirklius ir amatininkus iš visos Europos. Kai ku-

rie kaimynai, o labiausiai dalis mūsų pačių lietuvaičių, nuolat savo tautai
prikiša ksenofobiją, esą lietuviai nemyli čigonų, žydų, homoseksualų ir t.
t., tiksliau pasakius, „svetimo elemento”.

Kaip ir visose tautose, Lietuvoje yra visokių žmonių – tolerantų ir
ksenofobų, darbščių ir tinginių, sąžiningų ir vagių... Tų, kurie save va-
dina tolerantais, turbūt yra daugiau. Bet kai kurių iš jų tolerancija pasi-
reiškia labai keistomis formomis. Pasirodo, tolerancijos išpažinėjai ne-
myli, tiesiog nepakenčia kitaip manančių. Su šiuo keistoku reiškiniu teko
susidurti prieš keliolika metų, kai, nukritus „geležinei uždangai”, į Lie-
tuvą iš viso pasaulio plūstelėjo įvairiakryptė informacija ir ideologija. Lie-
tuvos teritorijoje anuomet susitiko dvi išeivijos organizacijos – „Santaros-
Šviesos” sambūris ir Lietuvių fronto bičiuliai. Vienodai mylėję okupuotos
Lietuvos žmones, bet skirtingai regėję būdus, kaip bendrauti/neben-
drauti su tais žmonėmis.

Iš karto krito į akis, kad „santariečiai” yra piktesni už „frontinin-
kus”. Nepakantesni tiems, kurie ne su jais. Netgi labai pikti, kai kas nors
jiems prieštaraudavo. Kandūs kitamaniams. Teko išgirsti tokių išsireiš-
kimų iš ponų L. Mockūno ir Z. Rekašiaus, kad tik laikykis... O juk skelbė-
si esą tolerantai, atviri visiems pasaulyje vykstantiems reiškiniams, tarp
jų ir ideologiškai kitaip manantiems žmonėms, nes esą tolerancija yra jų
ideologijos filosofinis pamatas. Kaip čia išeina, kad jie tampa itin opūs,
kai savo adresu išgirsta žodį, kuris jiems nepatinka? Juk tada visa jų tole-
rancija nueina šuniui ant uodegos.

Šiomis dienomis virtualioje erdvėje buvo galima stebėti „tolerantų”
mūšį su „obskurantais”. Mat „Lietuvos ryto” internetinis dienraštis iš-
spausdino paiką jaunos žurnalistės straipsnelį, nukreiptą prieš Vaižganto
premijos laureatę, gydytoją, rašytoją ir publicistę Filomeną Taunytę. Žur-
nalistė, matyt, iš nepatyrimo gerokai apšmeižė garbiąją daktarę, iškrai-
pydama jos mintis. Pasipylė tūkstantiniai komentarai. Vieni palaikė tole-
rantišką ir į viso pasaulio glėbį puolančią straipsnio autorę, kiti gyrė tra-
dicines vertybes savo kūriniuose ginančią rašytoją. Netolerancija, per in-
ternetą išrėkta daktarei Taunytei, sužibėjo visomis vaivorykštės spalvo-
mis. Laisvosios moralės apologetai buvo pasiruošę rašytoją apspjaudyti ir
akmenimis apmėtyti. Ačiū Dievui, kad visa tai vyko tik internetinėje erd-
vėje, o ne kurioje nors iš Vilniaus aikščių. Antraip daktarė Filomena ne-
būtų išnešusi sveiko kailio...

Bet kyla klausimas: o kuriame kampe to mūšio metu tūnojo kuklioji
Etika? Ką veikė objektyvios ir doros Žurnalistikos sargai? Šitaip „tole-
rantiškai” žygiuodami į pasaulį, ko gero, greit prisiklijuosime netoleran-
tiškumo etiketę.

Marius Simaniškis

Tolerancija ir „tolerancija“



Noriui viskas įdomu: dieną prie aptvaro stoviniuoja žmonės, klega vai-
kai, prižiūrėtojas atneša mėsos, įpila vandens, o naktį... naktys dar
įdomesnės: prigludęs motinai vilkei prie šono, net išsižiojęs klausosi

pasakojimų. Apie seną girią: ten šernė su vienuolika šerniukų įvijusi medžio-
toją į medį, ir tas klykęs, staugęs, net kiškiai gulę iš juoko... Apie sulaukėjusį
katiną, bekišantį leteną į uoksą su voveriukais, ir būtų juos ištraukęs, suėdęs,
tikrai, bet motina voverė iš aukštai kad šveis jam per makaulę kankorėžiu!
Apie ištekantį iš ežero skaidrų upelį, ten bebrų šeimyna renčia užtvankas,
kad pakilęs vanduo apjuostų jų namelį ir joks priešas neprisiartintų. Netoli to
namelio, susiraizgiusiuose krūmynuose, ir buvusi jų, vilkų, buveinė – tokia
slapta ir saugi, kad veikiausiai ir dabar ten dūksta vilkiukai, laisvūnai...

– Laisvūnai... – aidu atkartoja Noris, – toks didus žodis!
Motina pasakoja taip vaizdingai, tarsi pati toje buveinėje augusi, savo

akimis voverę su kankorėžiu mačiusi ir spiegiantį medyje medžiotoją girdė-
jusi. Bet taip nėra: ji gimė narve ir tik perpasakoja tą, ką girdėjusi iš savo mo-
tinos, Norio senelės, gimusios laisvėje.

– O kaip tavo mama, mano senelė, neteko
laisvės? – kažkelintą sykį klausia Noris, taip
jam smalsu.

– Ramiausiai bėgo medžioti, tik staiga
plumpt! į duobę. Mat ši buvo klastingai apklo-
ta žole, o dugne padėti spąstai. Sugniaužė ko-
ją iki kraujų. Taip ją pagavo, atvežė į zoologi-
jos sodą visokiems žiopliams rodyti. Užtat gi-
miau vergijoje, – sunkiai atsidūsta mama.

– Ir aš…Ir aš… – panašiai atsidūsta ir Noris.
– O kokie išdidūs briedžiai toje giroje! Tai

ne anas sukiužėlis, – parodo vilkė gretimą ap-
tvarą, kur abejingai nunėręs sprandą karkso
briedis. – Kas patikėtų, jog jis gimęs laisvėje?
Akys blausios, lūpa atvypus, nieko jam nerei-
kia, niekas neįdomu, tik ėsti ir trėsti.

– O kodėl, kodėl gi?
– Todėl, kad išmetė iš atminties girias ir

ežerus, ir savo senolių pasakojimus, viską.
Kai sykį jam priminiau, spjovė į mano pusę.

– O aš visada prisiminsiu, – karštai tikina
Noris. – Ir kai užaugsiu, kai būsiu didelis ir
stiprus kaip anas dramblys, būtinai ką nors
sumanysiu, kad mudu sugrįžtume prie bebrų
namelio, į savo buveinę. Ten augs mano vai-
kai – tikri laisvūnai!

– O Nori! – susijaudinusi taria vilkė. –
Širdis man spurda iš džiaugsmo tavęs besi-
klausant. Jeigu girdėtų tavo senelė – kaip
tavimi didžiuotųsi! Kai šitaip kalbi, tu ir ne-
laisvėje laisvas!

– Laisvūnas, – šnibžda vilkiukas.
– Ir žinai ką? Nors pati toje girioje

nebuvau, bet kaip aiškiai regiu ją sap- nuose, – stebisi vilkė. – Upelį, pelkę ir
net raudonus spanguolių taškelius ant žalių samanų... Ir tu greit regėsi,
tikrai.

– Raudonus ant žalių, – kartoja Noris ir užsimerkia. Bet regi tik nugenėtą
medį ir lietaus balutę – vaizdą už aptvaro...

Tą pavakarę prižiūrėtojas atnešė kaip niekad didelį gabalą mėsos, ir per-
sisotinusi vilkė kietai užsnūdo. Nuobodžiaudamas vilkiukas prikišo snukutį
prie virbų. Lankytojų nebeliko, tik pro šalį spūdino šunėkas – geltonas ir plo-
nas it šiaudas. Prisiartinęs prie aptvaro godžiai išplėtė šnerves:

– Kaip gardžiai kvepia!.. Labas!
– Labas, labas, – noriai atsiliepė vilkiukas.
– Mudu panašūs, ar ne? – kalbino šunėkas.
– Negi ir aš toks geltonas ir plonas? – suabejojo Noris.
– Pabadautum, ne taip pagelstum ir suplonėtum. Gal duotum kokį kauliuką?
– Žinoma, imk, – iškišo pro virbus Noris.
Šunėkas puolė taip godžiai doroti, kad ausys lapsėjo, o baigęs ilgai laižėsi.
– O kodėl tau neatneša mėsos? – pasiteiravo Noris.
– Todėl, kad esu benamis.
– Kaip benamis? – nesuprato vilkiukas.
– Ogi laisvas.
– Laisvas? Laisvūnas? Kaip tau pasisekė!
– Pasisekė? – apstulbo šunėkas, – pasisekė, kad bastausi kaip valkata?

Kad nežinau, kur besislėpti nuo šungaudžių? Kad akyse tamsu iš bado ir kad
kojų nepavelku – sakai, pasisekė?

Noris sutriko.
– Va, – svajingai atsiduso šunėkas, – kai buvau nelaisvas, kai turėjau šei-

mininką – tada bent! Kasdien pamaitinamas, už pavadėlio vedžiojamas, į šu-

nų mokyklą lydimas... Nemanyk, aš išlavintas, uodega ne aukštyn, o žemyn
riesta, matai?.. O kokį patogų aptvarėlį turėjau, net dubeniuką savo: žalią su
raudonais taškeliais...

– Žalią su raudonais taškeliais?!
– Taip. Bet aš, kvailys, nevertinau savo laimės. Vis baudžiausi ištrūkti ir

paragauti laisvės. Sykį, kai mane trumpam atrišo, pasileidau tolyn, nusivijau
benamę kalytę. Vaikiausi, laksčiau, svaigau iš džiaugsmo, o kai panorau su-
grįžti – kelio neberadau.... Ak, pavadėli, pavadėli, kaip tave susigrąžinti? –
gailiai suinkštė.

– O sakyk, – paklausė vilkiukas, – jeigu iš čia, iš narvo kas nors paspruktų?
Buvo pabėgęs briedis, – maktelėjo į gretimą aptvarą šunėkas. – Paval-

katavo, pabadavo ir pardūlino nudelbęs ragus. Atsikando laisvės ir dabar vis-
kuo patenkintas.

Vilkė kažką suurzgė per miegus, ir šunėkas baikščiai atšoko.
– Rytoj vėl atbėgsiu, palik man kąsnelį, – nubėgdamas paprašė.
– Su kuo kalbėjai? – paklausė rąžydamasi vilkė.
– Et, šuo prabėgo, labas ir viso gero, – sumurmėjo Noris.
– Eikš, papasakosiu apie sakalą, kaip jis įsikirto į avinuką, kurį tavo senelis

nešėsi ant kupros.
– Jau pasakojai, neįdomu.
– Tada apie tai, kaip tavo senelės prosene-lį

vijosi meška, paskutinė laisvūnė meška. Ir kaip
jis išsigelbėjo pelkėje – tarp žalių samanų su
raudonais spanguolių taškeliais, pameni?

– Ma, tu vis tą patį ir tą patį...
Noris pažvelgė į dubenį vandeniui – pilkš-

vą, aplamdytą. Galvoje viskas susijaukė. Kuo
dabar tikėti? Motinos sapnais ar šunėko išgy-
venimais? Šitas tikrai nemelavo, nuo bado
pilvas švietėsi kiaurai.

Kitą dieną šunėkas vėl parsirado. Luk-
telėjo, kol vilkė užsnūs, ir godžiai suleido dan-
tis į kaulą su mėsgaliu.

– O čia kas? – įsistebeilijo į jo kruviną au-
sį Noris.

– Aptikau numestą dešrigalį, o kitas be-
namis kad griebs už ausies ir atėmė. Ko no-
rėti – vilkinis.

– Vilkinis?!
– Taip, iš vilkų kilęs. Jeigu šungaudžiai jų

nesugaudytų, būtų gyvas galas tokių... lais-
vūnų.

– O ką šungaudžiai jiems daro?
– Tu kaip iš mėnulio iškritęs. Pačiumpa,

nusiveža ir nugalabija, jeigu neatsiranda šei-
mininkas. – Šunėkas suvizgino purvais apli-
pusią uodegą. – Gal žinai čia laisvą narvą, kur
bent naktį saugiai pailsėčiau?

– Nežinau...
– Ir kodėl tokia neteisybė? – bėdojo šunė-

kas. – Vieniems duoda narvus, sočiai šeria,
prižiūri, o kitiems – išgraužk...

– Aš viską girdėjau, – staiga prabilo vilkė, – tai štai kas mano sūnui galvą
susuko!

– Kodėl susuko? – įsižeidė šunėkas. – Nė žodelio nesumelavau, viskas gry-
niausia teisybė!

– Šunų teisybė – ne vilkų teisybė! – atkirto motina, – matau, mūsų mėsą
bepuntąs!

– Kodėl jūsų? Nei susimedžiojot, nei susiieškojot, dykai gavot, už nieką.
Kai aš buvau šeriamas, tai bent namus sergėjau, šeimininką nuo užpuolikų
gyniau, o jūs ką? Tik ėdat ir trėdat!

– Mus prievarta čia įbruko, – rūsčiai tarė vilkė, – o tu savo noru šeiminin-
kui padus laižei. Eik šalin, ir kad tavo čia nė kvapo!

Šunėkas purkštelėjo ir nubėgo. Vilkė ir vilkiukas vėl liko vienudu. Motina
nebesiryžo kviestis sūnaus prie šono ir pasakoti senąsias istorijas. Kažkas
nutrūko tarp jųdviejų ir tirpo vakaro tamsoje.

O rytą Noris pašoko žvalus ir pralinksmėjęs:
– Ma, kokį sapną mačiau!
– Kokį? – sulaikė kvapą motina.
– Sapnavau žalią su raudonais taškeliais...
– Spanguolių taškeliais? – nušvito vilkė.
– Žalią su raudonais taškeliais dubenį!
– Dubenį?..
– Taip. Didelį ir pilną mėsos!
Vilkė pasuko žvilgsnį į briedį. Ar jai pasirodė, ar iš tikro jis pašaipiai vyp-

telėjo ir suprunkštė? Ji išdidžiai pakėlė galvą ir tarė:
– Svarbu, Nori, kad jau matai žalia ir raudona. O paskui matysi ir sama-

nas, ir spanguoles, ir... ir... jai užgniaužė gerklę.
– Ir laisvūnų buveinę! – užbaigė vilkiukas. �
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VYTAUTĖ ŽILINSKAITĖ

Žalias su raudonais taškeliais
Pasaka suaugusiems

Voratinkliai. A. Petrausko nuotrauka



Aš esu
Dievo karalystės žemė...

Kalbėti noriu paprasta kalba apie tuos dalykus,
kuriuos įpratome vadinti teologiniais vardais
ir skambiais žodžiais: apie atpirkimą, pašven-

tinimą, apaštalavimą. Kalbėti apie tai noriu ne vien
tik bažnyčioje, bet viso socialinio gyvenimo akiratyje,
nes mūsų veikla, nepaisant jos vertingumo ir reikšmin-
gumo realiame gyvenime, užima labai nedaug vietos
ir turi mažai įtakos. Dar lageryje galvojau: „Negi Tu,
Viešpatie, neleisi Tavo Karalystės Lietuvoj statyt?”

Gal ir be reikalo Tave karalium vadina. Žydai ne
karaliaus laukė, bet Mesijo. Vargas būtų, jei visagalis
ir visažinis valdytų. Juk mes vis tiek suktume, melu-
otume, apgaudinėtume Tave... Ir Tu nieko nepadary-
tum su mumis, kaip iki dabar nieko nepadarai, jei
mes patys nenorime... Todėl ne karalium būk, o TE-
GU ATEINA TAVO KARALYSTĖ. Juk baisus nesu-
sipratimas, kai mes pasimeldžiam, pagarbinam ir vėl
darome bloga – pikta, gyvename, kaip gyvenę...

Dievas ne to norėjo. Jo Karalystė – tai malonė,
tiesa, gerumas, šiluma, nes Jis pats tarp mūsų nori
būti ir gyventi.

Bažnyčia stengiasi, skelbia, kviečia kurti Dievo
karalystę. Tėvai su ašaromis prašo, moko, varo: eikit
bažnyčion. Ir nieko iš to gero... Prievarta atvaryti tik
dairosi ir laukia pamaldų pabaigos, jiems čia gryna
nuobodybė...

Reikia Dievo karalystę kurti savyje – pas mane,
štai čia Dievo karalystė. Aš esu Dievo karalystės že-
mė. Kai Dievas mato, kad stengiuosi, kai mano sielo-
je švaru, širdyje giedra – Jis ateina pas mane. Tik rei-
kia save kaip Dievo karalystės žemę užlaikyt. Ar
daug tokių tarp mūsų?

O skleisti? – Kur savi, kur laukia ir ilgisi – sakau.
Sakykite ir jūs. Eik. Būk. Dievas su tavim. Nebijo-
kite, kai pajuokia – ilgaskvernis, išnaudotojas, kuni-
go bernas, – niekas neprilips: būkite geri ir šypsok-
itės – Dievo karalystė jumyse. Nors nėra iškabos ant
vartų, nors neturite sargų ir kareivių – jūs Dievo ka-
ralystės žemė. Ar tyliai kalbate Tėve mūsų, ar garsiai
giedate Magnificat – jūs Dievo karalystė. Tegu bus
švaru, gera aplink jus ir su jumis.

Bet ar ji pati ateis? Mes turime paruošti save
kaip žemę sėjai, kaip namus šventei, kaip motina pa-
siruošia kūdikiui: ateis, priims, gyvens, saugos ir my-
lės.

Dangaus karalystė yra laikini ir amžini dalykai:
kai Dievą ir žmogų myli, kai tvariniją globoji, kai at-
baigi Jo darbus, nes Dievas mus paliko užvaizdais,
savo padėjėjais. Darbas ir žmogaus kūrybiškumas
puošia žmogų, kuria laimę ir veda į Dangų. Dievas
mus sujungia su Savimi, sulydo kaip plieną. Kaip bo-
tagas pakelia, kaip saldumas pavilioja. Tik dirbk,
žmogau, puoškis ir ruoškis kaip šventei. Kas sukurs
Dievo karalystę, jei ne aš, jei ne tu, jei ne mes, kurie
einame, dirbame, meldžiamės ir dėkojame už viską
Jam!

Neskęskime su skęstančiais, neklupkime su klys-
tančiais, nedarykime revoliucijų – taika ir ramybė
bus širdyje, o meilė ir Dangus tarp visų. Todėl nes-
varbu, kas ką daro, o mes būkime savo vietoje, dirb-
kime savo darbą ir visur su džiaugsmu – juk Dievo
karalystė manyje.

*

Tai kun. Broniaus Bulikos mintys iš knygos „Dievo
karalystės žemė”. Šią knygą, sudarytą iš B. Bulikos
apmąstymų apie gyvenimą, dabartį, tikėjimą ir neti-
kėjimą, apie meilę ir ištikimybę išleido leidykla „Nau-
jasis lankas” (dailininkas Marius Zavadskis, sudaryto-
ja Marija Vadeikytė). Kitame Priedo numeryje pateik-
sime daugiau šio kunigo egzistencialisto minčių, ku-
ris, anot Fausto Jončio, „krikščionybę suvokė ne kaip
atskirų tikėjimo aktų vėrinį, bet kaip žmogų persmel-
kiantį, organiškai ir atsakingai išgyvenamą būvį, para-
doksalų, bet galingą ir kitaip gyventi įkvepiantį impe-
ratyvą”.
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Eglė Perednytė

Stoviu prieš vėjąStoviu prieš vėją......
Virtuvėje siaučia paukščiai – linksmos banguotosios papūgėlės
– baigia mane prisijaukinti...

Lauke siaučia vėjai.
Virtuvėje paukščiai čiauška ir čiauška savo linksmas melodijas...
Lauke siaučia vėjai.

Koridoriuje ant suolo – krūva knygų – mano vaikelių...
Liūdna ir gera.
Jų kasdieną mažėja...
Kas jas skaitys ? Ar supras, ar priims?
Gera ir gelia.

Galų gale suprasti: esu viena.
Galų gale pajusti: esu Tavyje.
Savo vienišume, Viešpatie, savo vienišume...

Ar tai Tu manęs lauki, Viešpatie, kai jau niekas nelaukia?
Ar tai Tu mane myli?

Esu. Laukų laukai širdyje, vėjai ir vėjai per širdį...
Esu. Laukiu ir laukiu gyvenimo...

Esi. Gyvas. Amžinas.
Tas, kuris myli – myli mano mažytį gyvenimą...
Myliu Tave.

Mano Viešpatie, leisk man mylėti – tik mylėti...

Vėjas. Toks vienintelis, toks nuostabus.
Saulė. Tiek šviesos, kad atsiveria širdys – gyvenimui...
Laisvė. Taip, tik ji taip tegali – užburti ir į tolį, į tolį vilioti, šaukti šaukti
many...

Pasilik su manim, paslaptie.
Pasiliki, gyvenime.
Pasilik, pasilik, pasilik...

Rytas.
Vieškelis.
Stoviu prieš vėją...

Aldonos Žemaitytės nuotrauka



„Vainikas Birutei” – taip buvo pavadintas
atminimo vakaras, skirtas poetei, prozi-
ninkei, dramaturgei, scenos menininkei
Birutei Pūkelevičiūtei (1923–2007). Reng-
dami jį pajėgas sujungė jurbarkiečiai ir
vilniečiai.

Atrasta ir neatrasta

Labai įdomu aptarti ne tik rašytojos kūrybą,
bet ir jos vertinimų paradoksus. Pirmoji jos kny-
ga, eilėraščių rinkinys „Metūgės”, tik pasirodžiusi
sulaukė triuškinančios, žlugdančios kritikos. Tar-
kim, Kazys Bradūnas priekaištavo dėl... lietuviš-
kai motiniškos šilumos stokos. Šiandien ta maža
knygutė vadinama viena novatoriškiausių lietuvių
poezijos istorijoje.

Kalbėdami apie B. Pūkelevičiūtės romanus,
išeiviai iš pradžių abejojo, ar tai iš tiesų romanai,
paskui prikišo tariamą panašumą į Antano Škė-
mos stilistiką. Netgi vėlesni vertintojai Lietuvoje
žvelgė pro keistoką prizmę: matė „M. Katiliškio
tematiką ir A. Škėmos techniką” (Giedrius Viliū-
nas) arba, patikėję A. Škėmos pareiškimais, esą B.
Pūkelevičiūtė jį nuplagijavusi, švelniai prikišo ra-
šytojai „jaunystės klaidas” (Elena Bukelienė). Į
šiuos paradoksus dėmesį atkreipė literatūrologė
Solveiga Daugirdaitė. Ji konstatavo, kad laikas vis
dėlto dirba rašytojos naudai: šiandienos autoriai
tekstus apie B. Pūkelevičiūtę pradeda pakiliais
teiginiais, kad ši kūrėja – vienas stipriausių ir sa-
vičiausių lietuvių literatūros balsų.

Scenoje – Birutė jaunystėje

Teatrologė Gražina Mareckaitė, viena iš ren-
ginio sumanytojų, stebėjosi menininkų ir visuo-
menės abejingumu, gaubusiu rašytojos grįžimą į
Tėvynę po ilgų egzilio metų, taip pat jos knygas ir

net išėjimą iš šio pasaulio. Savo pranešime ji vadi-
no B. Pūkelevičiūtę pasaulinio masto rašytoja, tik
dar neatrasta, labai subtiliai jautusia tiek mitolo-
ginę, tiek realiąją Lietuvą. „B. Pūkelevičiūtė yra
Lietuva”, – sakė teatrologė.

Renginio vieta – Jurbarkas – neatsitiktinė.
Jurbarko K. Glinskio teatro repertuare yra spek-
taklis „…Jie mane paliko”, sukurtas pagal B. Pū-
kelevičiūtės „Devintą lapą”. Kai romaną 1997 me-
tais pakartotinai išleido „Dienovidis”, G. Marec-
kaitė padovanojo knygą jurbarkiškei režisierei Da-
nutei Budrytei-Samienei. Susižavėjusi kūriniu, ši
parašė inscenizaciją ir pastatė spektaklį. Juo ir
buvo pradėtas atminimo vakaras.

B. Pūkelevičiūtės bičiulės dėkojo režisierei,
kad pamatė scenoje Birutę jaunystėje (šį vaidmenį
atliko Lijana Kriaučiūnienė). D. Budrytė-Samienė
sėkmingai pasigalynėjo su nelengva romano me-
džiaga ir gražiai suvaldė būrį vaidintojų, kurie
pabėrė tikrų deimančiukų (Laima Ašmonaitienė,

vaidinusi Aškenazy).
Klaipėdos univer-

siteto docentas Petras
Bielskis rašytojos krikš-
tasūniui mons. Ginta-
rui Grušui įteikė B. Pū-
kelevičiūtės pelnytos Re-
zistencijos premijos re-
galijas. Monsinjoras pa-
žadėjo, kad tai bus per-
duota Maironio lietuvių
literatūros muziejui.

Ji čia reikalinga

Prisimindamas kri-
kštamotę, G. Grušas kal-
bėjo apie iš jos gautas
dovanas, tarp jų – „Žir-
ginėlių” plokštelės, kur
įrašytos ir B. Pūkelevi-
čiūtės eiliuotos pasa-

kos. (Išeivijos vaikai, pa-
sak jo, tada turėjo Vytę
Nemunėlį ir Birutę Pū-
kelevičiūtę.) Pagrindi-
niai vaidmenys įskaityti
pačios autorės, kuri sa-
vo aktorės karjerą pra-
dėjo dar Valstybės teat-
re Kaune. Monsinjoras
tvirtino, kad Birutė sa-
ve pirmiausia būtų api-
būdinusi kaip aktorę ir
režisierę. Gal todėl (jau
paskutiniais gyvenimo
metais) ji taip džiaugėsi
literatūrologės Dalios

Striogaitės parengtu veikalu apie Kazio Borutos
„Baltaragio malūno” bylą. Prie jo buvo pridėta
kompaktinė plokštelė su Monrealio (Kanada) lie-
tuvių dramos teatro, kuriam Birutė atidavė daug
jėgų ir širdies, spektaklio garso įrašu.

Pirmoji B. Pūkelevičiūtės meilė – teatras. Ap-
linkiniai pastebėdavo rašytojos teatro jausmą ir
pojūtį, pavyzdžiui, ji nuodugniausiai apmąstydavo
ir surežisuodavo ne tik savo kūrybos vakarus, bet
ir paprasčiausius pobūvius.

Vanda Venslovaitė, buvusi labai arti Birutės
paskutiniais jos gyvenimo metais („Vanda, kuri
man padeda gyventi”, – sakydavo B. Pūkelevičiū-
tė), kalbėjo apie jos nuolatines dvejones, ar tei-
singai pasielgė, kad grįžo į Lietuvą ir ar ji čia rei-
kalinga. „Bene laimingiausia Birutė būdavo, kai
prabildavo apie vaikystės ir jaunystės miestą Kau-
ną”, – sakė V. Venslovaitė. Ji ne kartą yra tvirtinu-
si rašytojai: „Prie jūsų kūrybos dar ne sykį bus
grįžtama, žvelgiama naujai, kitokiomis akimis.”

Ir tikrai – šiuo metu spaudai rengiamas
naujas B. Pūkelevičiūtės poetinės prozos knygos
„Atradimo ruduo” leidimas.

Renginio metu Jurbarko kultūros centre vei-
kė fotografės Onos Pajėdaitės išeivijos rašytojų
portretų paroda, o Jurbarko viešoji biblioteka pa-
rengė išeivijos rašytojų knygų ekspoziciją. Tai vis
jaudinantys jurbarkiečių pagarbos rašytojai B.
Pūkelevičiūtei momentai. �
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AUDRIUS MUSTEIKIS

Meilės vainikas Birutei Pūkelevičiūtei

Scena iš spektaklio „...Jie mane paliko”. Algimanto Petraičio nuotr.

Vadžgirio sakralinės muzikos ansamblis atlieka B. Pūkelevičiūtės „Raudą”.
Algimanto Petraičio nuotr.

Dr. doc. Petras Bielskis pasakoja apie Rezistencijos pre-
miją. Danutės Karopčikienės nuotr.

Renginio svečiai. Iš kairės: mons. Gintaras Grušas, Gražina Mareckaitė, Vanda Venslo-
vaitė. Danutės Karopčikienės nuotr.



2008metų rugpjūčio 24 dieną Lietuvos
Benedictseno bičiulių klubas surengė

išvyką į kelionę po Daniją. Buvo sudaryta eduka-
cinė kelionės programa. Svarbiausi tikslai – aplan-
kyti žymaus danų humanisto Age Meyeri’o Bene-
dictseno sodybą Videvange, Jutlandijoje, susitikti
su Danijos Benedictseno bičiulių klubo nariais, ap-
tarti artimiausius bendrus darbų planus. Mūsiš-
kio klubo susikūrimą, be abejo, įkvėpė danų hu-
manisto nuopelnai Lietuvai ir žavėjimasis nesens-
tančiomis jo idėjomis.

Tiems skaitytojams, kurie dar nėra skaitę
apie Benedictseno darbus ir nuopelnus, trumpai
priminsime, už ką Lietuva turi būti dėkinga Bene-
dictsenui. Tai jo knyga „Bundanti tauta. Lietuvos
kultūros vaizdai” (Et folk, der vaagner. Kultur-
bilder fra Litaven), išleista Kopenhagoje 1895 me-
tais. Prasidėjo ši knyga tokiu sakiniu: Ten, kur
sveikinasi grobuoniški dviejų galingiausių Euro-

pos karinių valstybių ereliai, jas skiriančios sienos
stulpai yra įkalti svetimos tautos žemėje. Ši žemė
nepriklauso nei vokiečiams, nei rusams. Nei vo-
kiečių, nei rusų kalba ten neturi pilietinių teisių –
tai Lietuvos žemė”. Lietuvių kalba knyga buvo iš-
leista 1997 m. Vilniuje.

O kaip džiaugėsi knygos autorius, kai jo įsitiki-
nimas lietuvių tautos išsivadavimo kova pasitvir-
tino, ir 1918 m. buvo sukurta Nepriklau-
soma Lietuvos valstybė! Benedictsenas my-
lėjo mūsų tautos laisvę kaip didis huma-
nistas, tad jo principai neleido tik šaltai
moksliškai nagrinėti Lietuvos kultūrą ar jos
praeitį, jis aistringai dalyvavo naujos Lie-
tuvos realybės kūrime kaip Europos advoka-
tas. Tad nieko keisto, kad dabar, Lietuvai ta-
pus Europos Sąjungos nare, mes norime
danų humanistui atsilyginti tokia pačia mei-
le. Juk sielos gyvenimui nėra svarbu, kad
jau praėjo 100 m. nuo daniškojo knygos lei-
dimo, mums rodos, kad jo knygos tekstai
niekad neskambėjo taip gyvai ir įtaigiai. Jie
kviečia mus įsidrąsinti nebijoti mums atsi-
vėrusio pasaulio ir, nemenkinant savęs, žvelgti
į pasaulį su aprašytu tautiniu orumu.

Kelionė į Trolių dykumą

Kai važiuoji jūros tiltais Danijoje, kurie
tokie ilgi ir nepaprasto grožio, tikrai pamil-
sti tuos tiltus, kurie sujungia. Benedictseno
asmenybė ir jo veikla yra tarsi tiltas, kuris
jungia Lietuvą ir Daniją. Jo asmenybė ir
darbai po gero šimto metų Lietuvoje vėl iš-
kilo iš užmaršties, kai atėjo tam skirtas lai-

kas. Kelionė į Benedictseno sodybą Videvange,
kur mūsų laukė susitikimas su Benedictseno
giminaičiais ir Benedictseno bičiuliais Danijoje

buvo nelengva. Iš
Koldingo vykome
traukiniais su tri-
mis persėdimais į
Jutlandijos cen-
trą. Sužinojome,
kad stotelė, ku-
rioje mus pasitiks
dabartiniai Bene-
dictseno sodybos
šeimininkai, va-
dinasi Troldhede,
išvertus lietuviš-
kai – Trolių dyku-
ma. Ir iš tiesų, už
traukinio langų
besikeičiantis pei-
zažas – vis daž-
nesnės miškų ply-
nės su žydinčių
viržynų plotais.
Bevažiuojant po-

kalbiai mezgasi apie tai, ką matome, ir apie A. M.
Benedictseno knygoje aprašytus dalykus. Taigi ar-
tėdami prie danų humanisto įsteigtų liaudies
švietimo namų Videvange, pasikartojame jo pag-
rindines idėjas apie danų liaudies švietimą. Žino-
me, kad Benedictsenas didelę gyvenimo dalį dirbo
liaudies švietimui, apkeliavo visą Daniją su šim-
tais paskaitų, praplėtė liaudies švietimo sąvoką

reikalavimu, kad liaudis taip pat turi gauti žinių
apie kitų šalių kultūras. Svarbiausia jo literatūri-
nės kūrybos dalis išleista kaip švietimo literatūra
liaudies mokykloms. Savo veikloje jis vadovavosi
danų tautinio atgimimo atstovo, danų pastoriaus
ir politiko Gruntvigo (1783–1872 ) idėjomis, jų es-

mė buvo tokia – liaudies mokykla tu-
ri atlikti tautos kultūrinio palikimo
(istorijos ir kalbos) perėmėjos ir sklei-
dėjos funkciją.

Turėdamas tikslą įsteigti liau-
dies švietimo namus, apie 1900 me-
tus Vidurinėje Jutlandijoje Benedict-
senas pirko 100 ha nedirbamos že-
mės sklypą, kur buvo tikra viržių ka-
ralystė. Mums, lietuviams, ypač svar-
bus faktas, kad 1918 m. (kai Lietuva
pagal Benedictseno pranašavimus iš
tiesų tapo laisva) Videvange jis parašė
pratarmę knygos „Lietuva. Bundanti
tauta” angliškajam leidimui. Bene-
dictseno bičiulių klubo pirmininkė
daktarė S. Steponavičienė papasako-
jo, kad sodybos pavadinimą Videvang
sukūrė Benedictsenas, tas žodis reiš-
kia terminą aukojimas – tai aukoji-
mas seniesiems Danijos dievams.

Videvangas

Iki Videvango sodybos, paskendusios miškuo-
se, dar ilgokai mus veža lengvaisiais automobi-
liais. Čia ir rengiamas abiejų klubų susitikimas.
Paprašau šeimininkų leidimo užsiimti man pačiu
maloniausiu darbu – susipažinti su Videvange
esančia Benedictseno biblioteka. Šį tą pavyksta ir
nufotografuoti – surandame ir Benedictseno užra-
šų knygelę, jo ranka darytus įrašus knygose. Bib-
lioteka sudaryta Benedictseno kelionių metu po
Švediją, Suomiją, Lietuvą, Rusiją, Kaukazą, Tur-
kiją, Persiją, Indiją, Siriją, Prancūziją, Didžiąją
Britaniją, Ispaniją, JAV, Airiją, Austriją, Vengriją.
Danijos archyvuose yra išlikę 20 šio danų huma-
nisto kelionių dienoraščių, tačiau dar nėra rasta
kelionių apie Lietuvą medžiaga. 2009-aisiais – Lie-
tuvos vardo tūkstantmečio paminėjimo metais –
Lietuvoje bus renginiai, skirti ir Benedictseno as-
meniui, jo sąsajoms su Lietuva, jo įtaka Lietuvos
tautiniam sąjūdžiui prieš 100 m. ir jo idėjoms, su-
vienijančioms dabarties Lietuvą ir Daniją. Klubų na-
riai aptarė ir derino būsimų renginių programą.

Vaišingi Benedictseno giminaičiai Irene Bene-
dictsen ir jos vyras, talkinami kitų Danijos klubo
narių, mums surengė vaišes. Nepatingėjo aprodyti
ir apylinkes, taip pat ir to krašto muziejų, kuria-
me nemaža vietos skirta ir Benedictsenui. Pasi-
rodo, kad skurdi Jutlandijos žemė išaugino ir patį
garsiausią danų filosofą, teologą, rašytoją Soren
Kierkegaard. Su muziejaus direktoriumi aplankė-
me Kierkegardo tėvo kapą ir garsųjį kalną, ant

kurio būsimojo filosofo tėvas, būdamas var-
ganas samdinys, prakeikė Dievą, o paskui visą
gyvenimą atgailavo.

Savo vizitą Videvange baigiame aplan-
kydami netoli nuo sodybos, miško pakrašty-
je, esantį Benedictseno ir jo žmonos kapą. Jis
buvo pareiškęs valią, kad nori būti palaido-
tas šalia savo sodybos. Kapas ant nedidelio
kalnelio, nuo aukštumėlės veriasi vaizdas,
kurį ir gyvas būdamas nepaprastai mėgo –
neaprėpiama plynė, o jos pakraštyje žydin-
čių viržių jūra.

Vėliau šeimininkai palydi mus į trauki-
nių stotį, o prie jos auga daugybė Lietuvoje
jau pamirštų Rojaus obelų. Ant žemės pri-
kritę rojinukų. Renku juos ir ragauju, – tokio
seniai pasiilgto skonio su niekuo nesupai-
niosi.

Sodybos šeimininkas ponas Mogens liūd-
nas, nes išvyksta žmonės, kurie nepatingėjo
atvykti iš kitos pusės Baltijos. Man irgi liūd-
na, kad reikia palikti Trolių dykumą, kupiną
pirmapradžio viržynų grožio, švytinčią kul-
tūros oazę miškų vidury. Bet mes kitais me-
tais susitiksim Vilniuje... Baltija mus dabar
jau neskiria, ji mus jungia. �
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PERPETUA DUMŠIENĖ

Žydinčių viržių žemėje
Benedictseno bičiulių klubo kelionė į Daniją

Irene Benedictsen, jos vyras ir muziejaus direktorius.

Benedictseno bibliotekos kampelis. Autorės nuotraukos

Jutlandijos kraštovaizdis.
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Istorija, atmintis ir praeitis – tokiomis temomis
buvo palydėtas š. m. rugsėjo 5–7 dienomis Pa-
saulio lietuvių centre, Lemonte, įvykęs 55-asis

Santaros-Šviesos suvažiavimas. Šiais metais san-
tariečiai rinkosi ne jau į įprastą erdvę – Bočių me-
nę, bet į Lietuvių dailės muziejų. Nauja erdvė –
nauji pranešimai, naujos idėjos. Nors, kaip teigė
suvažiavimą atidaręs Algis Mickūnas, Santara-
Šviesa išeivijoje – jau nebe kamienas, o Lietuvos
santariečių sambūrio šaka, bet išsamių, įdomių
pranešimų ir diskusijų čia irgi netrūko.

Po Mickūno ir LR generalinės konsulės Čika-
goje Skaistės Aniulienės sveikinimų penktadienio
konferencijos programą pradėjo Saulius Sužie-
dėlis, Millersville University of Pennsylvania isto-
rijos profesorius, paskaita apie istorinę ir kolek-
tyvinę atmintį. Istoriko teigimu, kolektyvinė at-
mintis ir istorija – du skirtingi dalykai. Istorijos pag-
rindas – faktai, dokumentai, tuo tarpu atmintis –
tai praeities atkūrimas remiantis prisiminimais.
Tad kiekvienas istorikas, Sužiedėlio teigimu, ar
kiekvienas žmogus, susiduria su dviejų rūšių tie-
sa: istorine ir atpasakota – žmogaus išgyventų
įvykių atpasakojimu. Kolektyvinę atmintį for-
muoja mūsų tauta, visuomenė, mes sprendžiame,
ką pamiršti, o ką prisiminti. Tam tikra prasme ko-
lektyvinė atmintis tampa antiistoriniu veiksniu, ji
sakralizuoja praeitį, kuria mitus. Apibendrinda-
mas išsakytus teiginius, istorijos profesorius tei-
gė, jog būtina skirti atmintį ir istoriją bei įvairius
liudijimus vertinti kritiškai. Idealizavimas, jo tei-
gimu, yra kliūtis ir manipuliacijų objektas.

Po šios paskaitos PLB Lituanistikos katedros
UIC doktorantė Daiva Litvinskaitė kalbėjo apie
moters kūno įvaizdžius Zitos Čepaitės romane
,,Paulinos kelionė” (1996). Pasak pranešėjos, šia-

me romane aprašoma
moters patirtis visuo-
menėje, išgyvenančio-
je pokomunistinės tik-
rovės lūžį. Jai perteik-
ti rašytoja pasitelkia
kūniškus vaizdinius,
susijusius su prievar-
ta, beteisiškumu, fizi-
niu susidorojimu, ku-
rie tik patvirtina post-
kolonializmo teoreti-
kų teiginį, jog moteris
dažnai yra dvigubai
kolonizuota – tiek ide-
ologijos, tiek patriar-
chalinės visuomenės.
Moters kūnas tampa
tarsi dokumentas, liu-
dijantis pokomunisti-
nės visuomenės trau-
mą ir neišeikvotą agre-
siją prieš kolonizatorių, todėl nukreiptą į silpnes-
nįjį. Dėl nuolatinių aliuzijų į Bibliją, šiame kūrinyje
moters kūnas įgyja dostojevskišką prasmę, kuomet
jis suvokiamas kaip auka visuomenės gerovei.

Rytinę penktadienio programos dalį užbaigė
Vygandas Šiurkus pranešimu „Nacionalizmas, de-
mokratija ir tolerancija”, kuriuo iškėlė smurto
prieš kitataučius problemą Lietuvos visuomenėje.
Šiurkaus teigimu, Lietuvoje klesti tiek rasizmas
kitataučių atžvilgiu, tiek jų baimė. Ši baimė su-
kuria nepilnaverčio piliečio tarpsluoksnį. Prele-
gento teigimu, smurto kitataučiams problemų vals-
tybė dar nepasiruošusi išspręsti.

Penktadienio popietės programoje Aurelija
Tamošiūnaitė, PLB Lituanistikos katedros dokto-
rantė, skaitė pranešimą apie privačios (asmeni-
nės) lietuvių kalbos istoriją. Pranešėja papasako-
jo, kodėl asmeninės korespondencijos (laiškų)

tyrimai gali būti naudingi ir ką jie gali atskleisti
apie rašančiojo kalbą, tarmę, rašybos raidą.

PLB Lituanistikos katedros profesorius Gie-
drius Subačius tęsė jau prieš porą Santaros-Švie-
sos suvažiavimų pradėtą Upton Sinclair romane
,,The Jungle” aprašytos vestuvininkų poros temą.
Šįkart susirinkusiems jis papasakojo apie naujas
galimas poras bei sutiktus šių porų giminaičius
Lietuvoje. Paskaitą ,,Politika ir religija” pristatė
Ohio University filosofijos profesorius Algis Mic-
kūnas, kurioje analizavo religijos ir politikos san-
tykių istoriją. Pasitelkdamas mitą, kaip kolekty-
vinės pasąmonės darinį, atspindintį visuomenės
mąstymo modelį, prelegentas aiškino, kodėl Vaka-
ruose politika ir religija vystėsi atskirai, o Arti-
muosiuosse Rytuose vyrauja teokratija; ten politi-
ka ir religija neatskiriami dalykai. Vakarų pasau-
lėžiūra yra pagrįsta diskusija, t. y., individo nuo-
monės išsakymu, interpretacija, o Artimųjų Rytų
pasaulyje vyrauja asmenybės kultas, reikalaujan-
tis tik paklusti.

Po paskaitos profesorius Saulius Sužiedėlis
pristatė ir pakomentavo filmą ,,’Lietūkio’
garažas” iš ciklo ,,XX amžiaus archyvai”.

Šis dokumentinis filmas – tai istorikų bandymas
dar kartą pažvelgti į 1941 m. birželio 27 d. Kau-
ne, ,,Lietūkio” garaže, įvykusią tragediją. Tyrinė-
jimai, remiantis Lietuvos ir Vokietijos archyvi-
niais duomenimis, žudynių nuotraukų kruopščio-
mis studijomis, leido šio filmo kūrėjams pažvelgti
į įvykio ,,užkulisius”, kur svetimomis rankomis
žaidė esesininkai, gestapas ir KGB agentai. Penkta-
dienio vakarinės programos metu savo kūrybą
skaitė poetės Liūnė Sutema, Eglė Juodvalkė, Dia-
na Šarakauskaitė ir David Burgess, skaitęs esė,
grįstą savo išgyvenimais Lietuvoje.

Nukelta į 7 psl.

Ką atspindi istorija
55-asis Santaros-Šviesos suvažiavimas

DAIVA LITVINSKAITĖ
AURELIJA TAMOŠIŪNAITĖ

55-asis Santaros-Šviesos suvažiavimas, Lemont, Illinois.

Julius Šmulkštys ir Egidijus Aleksandravičius.

Ieva Butkutė ir Aurelija Tamošiūnaitė.

Jono Kuprio nuotraukos



Neseniai prie Prezidentūros mitingavo
studentai. Paskui jie ėjo prie Seimo.
Nesu abejingas švietimo, aukštojo

mokslo problemoms. Juk nuo to, kaip jas pa-
vyks išspręsti, didele dalimi priklauso mūsų
ateitis. Smalsumo ir susirūpinimo skatina-
mas nuėjau pasiklausyti, ko iš Prezidento,
apskritai iš valdžios reikalauja nepatenkin-
tieji studentai. Tiesą sakant, žinojau, ko jie
reikalauja, nes prieš tai teko dalyvauti Vil-
niaus universiteto studentų susitikime su
keliais parlamentarais, Universiteto rekto-
riumi B. Juodka.

Tačiau šį kartą aš ne tiek apie mitingo
turinį, kiek apie formą. Tiesiai sakau: labai
nusivyliau tuo renginiu. Studentas! Tai jau-
nas žmogus, baigęs vidurinę mokyklą, gim-
naziją. Jis jau ragavęs „aukštųjų mokslų”,
„aukštosios kultūros”, tad turėtų išsiskirti
minioje ne šlykščiomis dainuškomis, nežmo-
nišku klyksmu, darkymusi, priimtinu nebent
kokioje eurovizijoje, bet tik ne rimtame pro-
testo mitinge.

Sprendžiant iš to, ką pamačiau ir išgir-
dau, šių laikų studentai niekuo nesiskiria
nuo menkiausią išsilavinimą turinčių žmo-
nių. Norėtųsi juos palyginti su vairuotojais,
ūkininkais, gamyklų juodadarbiais, bet ne-
valia įžeidinėti žmonių, kurie ne tik mitin-
guose – ir kitose viešose vietose – elgiasi ne-
palyginamai kultūringiau, mandagiau nei
mūsų akademinis jaunimas. Tądien jie man
atrodė apgailėtinai. Ir ne tik tądien. Prieš ke-
letą metų toje pačioje vietoje studentai „ver-
tė” prezidentą R. Paksą. Universiteto lange
tada mačiau šlykštų necenzūrinį plakatą, ku-
rį matė ir minioje stovėjusios merginos, tik-
riausiai, studentės. Joms tas plakatas patiko,
jos kikeno.

Gaila, šitie mūsų vaikai nematė, negirdė-
jo daugiatūkstantinių mitingų, kai mes, jų
tėvai arba seneliai, veržėmės į Laisvę. Kiek
daug tuose protesto susibūrimuose būdavo
santūrios drąsos, neatremiamų argumentų,
erudicijos, takto, sąmojaus!.. O kokios dainos
skambėdavo Atgimimo renginiuose! Tada im-
perija ir jos kolaborantai buvo įveikti žodžiu
ir daina. Niekas anais
laikais valdžios žmonių
neįžeidinėjo nešvankio-
mis dainomis nei Vingio
parke, nei Arkikatedros
aikštėje, nei Baltijos ke-
lyje. Tuose mitinguose pa-
sakytos kalbos išliko gar-

so ir vaizdo įrašuose, atsiminimų knygose, is-
torijos vadovėliuose, mūsų atmintyje. Jos ža-
vi, jos stebina: iš kur tada fizikai, chemikai,
muzikologai, poetai sėmėsi oratorinio meno?!

Šiandien kiti laikai, kiti papročiai. Gru-
bumas, brutalumas, cinizmas viešuose ren-
giniuose jau tapo norma. Štai vienas krepši-
nio dievaitis, grįžęs iš Pekino Olimpinių žai-
dynių, vos paėmęs iš premjero rankų gėlių
puokštę, atsainiai sviedžia ją į džiūgaujančią
minią. Kitas tame pačiame krepšininkų su-
tikime net sužaloja žurnalistę. O juk jie irgi
baigė aukštąsias mokyklas, ir ne bet kur –
Amerikoje! Ar mokė juos kas nors kada nors
ne tik krepšinio, bet ir kultūringo elgesio vie-
šose vietose, elementaraus mandagumo? Ar
sugebėtų jie sklandžiai pasakyti tokia proga
tinkamą kalbelę? Vargu.

Per keliolika nežabotos laisvės metų
išmokome tik keiktis: mitinguose, teatruose,
romanuose. Tik bjauroti pastatų sienas ne-
prasmingomis keverzonėmis, tik staugti į mi-
krofoną nesibaigiančių „švenčių” metu. Ta-
pęs brutalios, bedvasės, išsigimusios popkul-
tūros dalimi, jaunimas daro nemalonų įspū-
dį. Žinoma, yra intelektualaus, dvasingo jau-
nimo, bet viešojoje erdvėje dominuoja ne jis.
O juk studentai turėtų būti ta jaunimo dalis,
kuri rodo kelią į kultūros aukštumas! Jeigu
ne jie, tai kas išves tautą, visuomenę iš rekla-
minės, vartotojiškos vergijos, kuri jau baigia
uždusinti, nuo kurios niekur nepabėgsi, ne-
pasislėpsi?!

Universitetams dar teks ir mitinguoti, ir
streikuoti, nes laukinis kapitalizmas galvoja
tik apie savo kišenes. Šioje kovoje vienoje ba-
rikadų pusėje turėtų stovėti visi, kuriems rū-
pi valstybės, tautos ateitis. Tad nereikia tų
„visų” atstumti primityvumu, banalumu, ne-
švankybėmis. Kilnių tikslų reikia siekti šva-
riomis rankomis.

Gerai studijuoti fiziką arba matematiką
– nepakanka, reikia mokytis dar ir „lengvų”
dalykų: istorijos, literatūros, meno, muzi-
kos, bet tikrų, ne popso suprimityvintų. Ant-
ra vertus, humanitarams, visokio plauko va-
dybininkams studijuoti neturėtų būti leng-
viau, negu fizikams arba matematikams.
Lengvų disciplinų nėra, jeigu joms keliami
vienodai aukšti reikalavimai. �

Šeštadienį kalbėjo net du pranešėjai atvykę iš Uni-
versity of Washington, Seattle. Prof. Guntis Šmid-
chens, Baltijos studijų programos direktorius, skaitė
pranešimą ,,Nacionalinė tapatybė ir daina”. Kaip per-
frazavo Šmidchens, tai pranešimas apie nacionalinę
politiką, istoriją ir dainą. Profesoriaus teigimu, lietu-
vių istoriografijoje dainos vaidmuo nėra plačiai aptar-
tas. Daina minima, tačiau nėra aptarta jos įtaka ir ga-
lia istoriniams įvykiams. Dainavimas, kaip žinoma iš
pasaulio istorijos, gali būti smurtinis ir nesmurtinis,
tad jis gali įgyti ir ideologinę reikšmę. Būtent tokios
ideologijos nešėja 1989 m. Lietuvoje tapo viena daina:
,,Oi neverk, motušėle”, kurią, profesoriui pradėjus, su-
dainavo visi susirinkę dalyviai. Daina, Šmidchens tei-
gimu, – tai ginklas, kuriuo užburiama minia. Tad jos
įtaka įvairiems įvykiams yra labai didelė.

Įspūdžiais ir nuotraukomis iš 2006 metais kelionės
į Sibirą, kurią jau kelinti metai organizuoja Lie-
tuvos jaunimo organizacijų taryba, dalijosi Ieva

Butkutė. Laimėjusi konkursą Ieva kartu su dar keliais
projekto dalyviais, lydimi gido, išvyko į tolimąsias Toms-
ko, Permės ir Tiumenės sritis, savo senelių tremtinių
pėdsakais. Pagrindinis šios kelionės tikslas buvo kiek
įmanoma sutvarkyti apleistas tremtinių, savo senelių,
kapavietes, susitikti su vietos lietuviais, prisiliesti prie
gyvosios istorijos.

Šeštadienį Santaros-Šviesos suvažiavimo dalyviai
turėjo progą susipažinti su Jeff Johnson filmu apie
Baltijos šalių teatrą „The New Theatre of the Baltics”.
Filmą rodė ir komentavo Roosevelt universiteto dės-
tytojas, dramaturgas, aktorius ir režisierius Kęstutis
Nakas. Jis atkreipė dėmesį į stiprią lietuviško teatro
tradiciją, paremtą Stanislavskio mokykla. Tačiau di-
desnė filmo dalis vis dėlto buvo sutelkta ties latviš-
kuoju ir estiškuoju teatru. Šeštadienio popietės prog-
ramą pradėjo šiemetinis Santaros-Šviesos svečias iš
Lietuvos, VDU istorijos profesorius, Išeivijos instituto
direktorius Egidijus Aleksandravičius. Jo pranešimo
tema: ,,Laisvos Lietuvos istorija”. Penktadienį S.
Sužiedėlio aptartą skirtumą tarp istorijos ir atminties
prof. Aleksandravičius papildė dar viena sąvoka –
praeitimi. Ir praeitis, ir istorija, ir atmintis – nėra
tapatūs dalykai. Istorija tampa tik dalis praeities įvy-
kių, nes istorija turi būti parašyta, o praeitis nepri-
klauso nuo mūsų. Iki šiol istorikams sunku aprašyti
tuos dalykus, kurie yra pažintinės atminties lauke,
nes istorija nesugeba atsiriboti nuo atsiminimų. Dėl
to, pasak pranešėjo, sunku kalbėti ir apie laisvos Lie-
tuvos, t. y. pastarųjų 20-ties metų, istoriją, nes ji nėra
parašyta. Tad prelegentas svarstė, kokie uždaviniai
lauktų laisvos Lietuvos istoriją norinčio parašyti is-
toriko. Vienas iš uždavinių – aprašyti tęstinumą: kas
perimama iš sovietinės santvarkos, kas ne, kas ku-
riama iš naujo, kokie teisiniai pagrindai padedami.
Kitas uždavinys: parašyti socialinio ekonominio
vystymosi žingsnių istoriją, kaip rutuliojosi Lietuvos
neokapitalistiniai santykiai, materialinis atsinaujini-
mas, kokia šio atsinaujinimo ir materialinės gerovės
kaina – socialinė atskirtis, naujieji turtuoliai, vargšai,
paspartėjusi emigracija.

Po prof. Aleksandravičiaus paskaitos ir diskusijų
prie apskritojo stalo pasidalyti nuomonėmis apie lie-
tuvių kalbą, jos likimą Amerikoje susirinko Čikagos li-
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Studentai atrodė apgailėtinai...

VYTAUTAS VISOCKAS

Prie Prezidentūros rugsėjo 22-ąją protestavę VGTU studentai. Autoriaus nuotrauka

Kęstutis Nakas.

Nukelta į 8 psl.

Tapęs brutalios, bedvasės,
išsigimusios popkultūros dalimi,

jaunimas daro nemalonų įspūdį.



Sena tiesa – muzika nepaiso valstybės sienų.
Kreipdamasi į klausytoją muzikiniais sąs-
kambiais ir meniniais vaizdiniais, ji atranda

kelią į jo širdį, tampa suprantama ir artima. Ne-
svarbu, kur gyvena muzikas, kur plėtojasi jo kū-
ryba, jis yra toks, kokį suformavo šeima, mokykla,
gimtoji aplinka. Tai pirmoji mintis, kuri kyla,
skaitant Ramunės Kryžauskienės knygą „Lietu-
vių išeivių fortepijoninė kultūra JAV” (Lietuvos
muzikos ir teatro akademija, Vilnius, 2007).

R. Kryžauskiernė atliko didelį darbą, surinko
ir apibendrino daug faktinių duomenų. Jos kny-
goje randame reikšmingos autentiškos medžiagos,
atspindinčios net kelių kartų lietuvių pianistų
veiklą JAV. Seniai laukėme tokio darbo, juk apie
egzodo fortepijono atlikimo meną, pedagogikos
tradicijas ilgai neturėjome tikslesnės informaci-
jos, žinojome tik iš nuogirdų. Autorė sumaniai su-
komponavo savo knygą, žingsnis po žingsnio žen-
gė Lietuvą palikusių, tačiau su gimtine vidinio ry-
šio nenutraukusių muzikų kūrybos pėdomis.

Skaitydami knygą dar kartą įsitikiname, kad
Lietuvos atlikėjų Amerikos žemyne paliktas pėd-
sakas tikrai ryškus. Savo pasakojimą autorė pra-
deda dar nuo praėjusio amžiaus pradžios, kuomet
JAV steigėsi pirmosios lietuvių muzikos ugdymo
institucijos (beje, tai apskritai buvo vienos pirmų-
jų lietuvių muzikos mokymo įstaigų). Nemaža žy-
mių Lietuvos muzikų pasitraukė į JAV pokario me-
tais, tęsė ten savo kūrybinę veiklą. Tai Vytautas
Bacevičius, Vladas Jakubėnas, Jeronimas Ka-
činskas, Andrius Kuprevičius, kiti menininkai. R.

Kryžauskienė primena šių muzikų nuveiktus dar-
bus, atseka su Lietuva juos siejančias gijas, patei-
kia to meto kūrybinių tendencijų kontekstą. Šių
menininkų portretai atspindi jų repertuarą, in-
terpretacijų pobūdį, koncertinės veiklos mastus.
Turėję daugiau duomenų apie šių muzikų veiklą
prieškario Lietuvoje, įsitikiname, kad ir po karo
jie išsaugojo gyvybingumą bei kūrybinę potenci-
ją, ieškojo būdų pasireikšti meninėje veikloje ir tą
sėkmingai darė.

Įdomi medžiaga, susijusi su lietuvių kilmės
JAV pianistais, kurie studijas jau baigė svetur. Tai
Antanas ir Vytautas Smetonos, Nijolė Bogutaitė-
Dėdinienė, Raminta Lampsaitytė, Alvydas Vasai-
tis ir kiti. Autorė atkreipia dėmesį į šių atlikėjų
veiklai būdingą įvairių tradicijų sankirtą, anali-
zuoja charakteringus interpretacijų požymius.

Reikšmingi knygos skyriai, kuriuose pri-
statoma naujausios lietuvių išeivių kartos
pianistiniai pasiekimai. Čia pristatomi Eg-

lė Janulevičiūtė, Gabrielius Alekna, Andrius Žla-
bys, Edvinas Minkštimas, Rudolfas Budginas ir
kt. Tai atlikėjai, kurie muzikos meno pamatus įgijo
Lietuvos mokymo įstaigose, mokėsi pas mūsų ko-
legas pedagogus, bet vėliau nusprendė gyvenimą
ir veiklą susieti su šalimi anapus Atlanto. Skaity-
dami knygą džiaugiamės, kad jie gražiai įaugo į sve-
čios šalies muzikinį gyvenimą, sėkmingai demons-
truoja ten dar Lietuvoje įgytus meninius įgūdžius.

Skaitant R. Kryžauskienės knygą, sunku ne-
susimąstyti ir dar apie vieną dalyką. Jau keletas
metų Lietuvoje verda aistros dėl dvigubos piliety-
bės; pagal dabar galiojančius įstatymus išeiviai iš
Lietuvos yra teisiškai atkirsti nuo savo šalies. R.
Kryžauskienės knyga, išsamiai pristatydama lie-

tuvių pianistų veiklą JAV, tarsi iškelia retorinį
klausimą: ar JAV gyvenantys lietuvių pianistai
koncertuodami neatstovauja Lietuvai, negerina
savo šalies įvaizdžio, neskatina palankaus požiū-
rio jos atžvilgiu, nepopuliarina savo gimtinės? Į
visus šiuos klausimus galima atsakyti tik teigia-
mai. Lietuvių išeivių pianistų veikla duoda mūsų
Lietuvai kur kas daugiau naudos ir yra kur kas
prasmingesnė, nei tuščios politikų ir biurokratų
kalbos. Negailėdami jėgų ir laiko muzikai, jie
tiesia tiltus tarp valstybių ir žmonių. Tai jų pašau-
kimas. Būtent jie yra tikrieji Lietuvos ambasa-
doriai, deramai atstovaujantys savo kraštui sve-
tur. Šia prasme Ramunės Kryžauskienės knyga –
puikus liudijimas, kuris verčia susimąstyti apie
tai, kaip yra ir kaip turėtų būti. �
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LEONIDAS MELNIKAS

tuanistinės mokyklos direktorės pavaduotoja Lai-
ma Apanavičienė, Čikagos lituanistinės mokyklos
mokytoja Kristina Lapienytė-Bareikienė ir Mai-
ronio lituanistinės mokyklos mokytojas Vainis
Aleksa. Klausimus uždavė ir diskusiją vedė Au-
relija Tamošiūnaitė. Buvo aptarti tėvų ir vaikų lie-
tuvių kalbos mokymosi motyvai, vaikų sugebėji-
mai ir bendravimas tarpusavyje, problemos, su ku-
riomis susiduria tiek vaikai, tiek mokytojai, vado-
vėlių klausimas ir t. t. Pokalbio dalyviai sutiko, jog
dažnai tėvai vaikus veda į mokyklas todėl, kad

nori su jais susikalbėti, drauge su jais vykti į Lie-
tuvą, bendrauti su giminėmis; tačiau dauguma
vaikų patys motyvacijos neturi, ypač jaunesnieji
moksleiviai. Noras kalbėti lietuviškai atsiranda vy-
resnėse klasėse. Pagrindinės mažųjų nenoro prie-
žastys gan suprantamos – vaikams sunku keltis šeš-
tadienį ryte, dirbti papildomai, nenoras išsiskirti
iš savo anglakalbių draugų būrio. Tik vėliau ši pa-
tirtis įvertinama kaip teigiama ir mokiniai, palik-
dami mokyklą, tvirtina būtinai savo atžalas atve-
siantys į šeštadieninę lietuvišką mokyklėlę. Taip
pat pašnekovai sutiko, jog su vaikais reikia kalbėti

gimtąja kalba temomis, kurios jiems įdomios, dau-
giau naudotis technologijų teikiamomis galimy-
bėmis. Popietinę šeštadienio programą užbaigė
antroji filmo apie ,,Lietūkio” garažą dalis.

Šeštadienio vakarą iš Lietuvos atvykęs smui-
kininkas Martynas Švėgžda von Bekker, pa-
pasakojęs apie lietuvių liaudies dainų der-

mes ir jų unikalumą muzikos pasaulyje, klausyto-
jams padovanojo nuostabų koncertą. Šiais metais
muzikantas paruošė unikalią muzikinę progra-
mą, kurią galima būtų pavadinti muzikiniu die-
noraščiu: smuikininkas grojo savo paties sukurtas
miniatiūras, pasakojo jų istorijas ir vaizdines in-
terpretacijas. Sekmadienio rytą konferencijos da-
lyviai klausėsi Egidijaus Aleksandravičiaus ir Ju-
liaus Šmulkščio pokalbio. Pokalbininkai aptarė
Lietuvos ir Rusijos santykius. Į klausimą, ar susti-
prėjo prorusiškos nuotaikos Lietuvoje po Gruzijos
įvykių, Egidijus Aleksandravičius, pabrėždamas,
kad neatstovauja plačioms pažiūroms, tik išsako
savo nuomonę ir patirtį, neneigė, kad rusiškumo
kėlimas atskilusiose nuo imperijos šalyse yra sis-
temiškai palaikomas: tai galima pastebėti žiūrint
televiziją, skaitant laikraščius, dalyvaujant politi-
niame ir visuomeniniame gyvenime. Rusija akty-
vėja ir agresyvėja, kuomet stiprėja jos ekonomika
– tą pajuto ne tik Baltijos šalys. Rusija, kuri visuo-
met siejo politiką su ekonomika, pasak Aleksand-
ravičiaus, provokuoja tokiems išbandymams ne-
pasiruošusią Europą. Kita vertus, Rusijai įsiver-
žus į Gruziją, Lietuvoje buvo jaučiamas solidariza-
vimasis su Gruzija. Šis įvykis lietuviams buvo tar-
si postūmis atsiminti savąją trauminę patirtį ir
įvertinti savo ir Rusijos santykius. Pokalbio metu
taip pat buvo aptarta lietuviška spauda, jos pobū-
dis ir patikimumas, buvo gilintasi į Lietuvos poli-
tikų pažiūras, kalbėta apie artėjančius rinkimus.
Santaros-Šviesos konferencijos uždarymą lydėjo
Lietuvos himnas ir linkėjimai pasimatyti kitais
metais. �

Sava muzika svetur
Apie Ramunės Kryžauskienės knygą „Lietuvių išeivių fortepijoninė kultūra

Ką atspindi istorija
Atkelta iš 7 psl.

Laima Apanavičienė, Kristina Lapienytė-Bareikienė ir Vainis Aleksa.


