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LIUDA ŽIAUGRIENĖ

Orams�atvėsus�ypatingai�malonu�prisiminti�kelias�šil-
tas�dienas�vasaros�pabaigoje,�praleistas�Vermonte�įsi-
kūrusioje�,,Neringos”�stovykloje.

Šiais metais suaugusiųjų stovykla ,,Kultūros
dienos” pasiekė rekordinį dalyvių skaičių – be-
veik 50 jų iš plačio sios Amerikos. Tai užsitar-

nautas popu liarumas, kuriuo pelnytai gali didžiuo -
tis ilgametė organizatorė dr. Aldona Lingertaitienė,
,,Neringos” vasaros stovyklų vedėja Dana Vai-
nauskienė bei naujoji koordinatorės padėjėja Emi-
lija Milukaitė. 

Iškilmingas stovyklos atidarymas sutapo su Uk-
rainos Nepriklausomybės diena, todėl kartu su
Lietuvos bei JAV valstybinėmis vėliavomis buvo iš-
kelta ir Ukrainos vėliava, nuskambėjo trijų valsty-
bių himnai.

Pirmąją popietę dalyviai buvo pakviesti ge-
riau vienas su kitu susipažinti kartu ruošiant jau tra-
dicine tapusia obuolienę iš obuolių, užaugintų ne-
toli ,,Neringos” stovyklos esančiame obelyne.  

,,Kultūros dienų” programa buvo labai įvairi,
pripildyta visokiausių užsiėmimų nuo pat ryto iki
vėlyvo vakaro.

Kas rytą stovyklautojai, dar valgykloje, turėdavo
išradingai atsakyti į dienos klausimą, taip pat su-
sipažindavo su naujai atvykusiais. Tolimesnė eiga
vyko pagal pasitvirtinusį tvarkaraštį: rytiniai ir po-
pietiniai praktiniai užsiėmimai, paskaitos pavaka-
ry ir vakaro programos, lydimos diskusijų ir ben-
dravimo. 

Turiningos dienos…

Iki pat pietų entuziastingai dirbo rašymo ir dra-
matinės poezijos būreliai. Dr. Marytė Stankus-Sau-
laitė kiekvienai dienai parinkdavo atskirą temą, ska-
tindama kūrybiškai aprašyti praeitų metų išgyve-
nimus, mintis apie meilę, ilgesį, išsiskyrimą ir
karą. Ji taip pat aptarė 100 metų sukaktį nuo ben-
drinės lietuvių kalbos įvedimo. Daug dėmesio buvo
skiriama šiuolaikinei lietuvių kalbos reikšmei ir var-
tojimui, pabrėžiant archaiškas indoeuropietiškas
šaknis.

Šiam būreliui pasibaigus, vyko dramatinės
poezijos užsiėmimai su teatro režisiere ir aktore
Rasa Allan Kaz las, kurį pravedė meninio poezijos
skaitymo ir atlikimo scenoje pratybas. Kiekvienas
galėjo pasirinkti po jam patikusį eilėraštį ir, vado-
vaujant Rasai, atlikti improvizuotą skaitymą scenoje,
mėginant atsakyti į tris klausimus: ,,Kas tu?, Kur tu
esi? Ko tu no ri?”. Toks poezijos skaitymo būdas dau-
 gumai buvo nepažįstamas. Po sunkaus darbo ieškant
tinkamos fizinės bei žodinės išraiškos pagaliau pa-
vyko jausmingai perteikti poeziją.

Pernykštės ,,Kultūros dienų” stovyklos metu su-
sikūrė lietuvių liaudies dainas mėgstančių daini-
ninkų grupė. Ši smagi grupė kasdien prieš pietus su-
sirinkdavo ,,ant gonkų” ir sma giai užtraukdavo
populiarias melodijas, akompanuojant muzikei dr.
Daliai Sakas. Šiais metais prie grupės prisijungė ke-
letas Bostono ,,Sodauto” ansambliečių su vadove
Gita Kupčins kiene. Jų dėka ,,Neringoje” skambėjo
ir naujai išmokta ukrainiečių liaudies daina. 

Smagu, jog dienotvarkėje buvo ir laisvalaikio,
per kurį buvo galima pailsėti nameliuose, iškylau-

Nuo ryto rasos iki žvaigždžių danguje

Kultūros dienos „Neringoje”

ti gamtoje ar išsimaudyti gaiviame tvenkinio van-
denyje ir pasikrauti energijos prieš vakarą.

Vienu ryškiausių šių ,,Kultūros dienų” įvykiu
laikyčiau stovyklos ,,Meno8Dienos” pradininkės –
grafikės Danguolės Kuolienės dalyvavimą. Kartu su
vyru Almu Kuolu ji atvyko iš Californijos ir ener-
gingai dalijosi savo kūrybiškumu su senais bičiuliais
bei džiaugėsi šio projekto plėtra ir tęstinu mu. Dan-
guolės įrengtoje grafikos dirbtuvėje ,,Meno namelis”
kiekvienas galėjo susipažinti su miniatiūrine gra-
fika ir pamėginti padaryti savo grafikos spaudinį –
ekslibrį ar ofortą. Daugelis prisimins grafikos
meno įkvėptas popietės valandas!

D. Kuolienė taip pat pradėjo pirmąjį vakarinių
pristatymų ciklą, pristatydama savo darbų parodą
su vaizdiniu pasakojimu apie kelių dešimtmečių kū-
rybos kelią. Ypatingą dėmesį ji skyrė mokytojams
– grafikams Viktorui Petravičiui ir Pauliui Au-
giui. O A. Kuolas ir jo senas draugas Aidas Kup-
činskas su smagiu lengvumu perkėlė visus į hu-
moristinės poezijos žanrą, kur Almis skaitė Anta-

Stovyklos�dalyviai�atsisveikina�iki�kitų�metų.

Kasdien�skambėjo�smagios�dainos. D.�Vainauskienės�nuotraukos

Vytas�Kliorys�ir�Marytė�Stankus-Saulaitė.�
Algio�Kaupo�nuotr.
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Atkelta iš 11 psl.

Vėliau, 1936 m., mano senelis at-
sisakė Lietuvos Vyriausybės pasiū lyto
apdovanojimo, nes kritiškai ve rtino A.
Smetonos autoritarinį režimą. Nepa-
isant to, bėgant metams jie palaikė
ryšį, o 1941 m. balandį A. Smetona su-
sisiekė su seneliu, kai šis, pabėgęs iš
Lietuvos, 1940 m. birželį sovietų in-
vazijos akivaizdoje išvyko į JAV.

Ar A. Senno ryšiai su Lietuva nutrū-
ko jam emigravus į JAV? Kokie buvo san-
tykiai su ten gyvenančia lietuvių ben-
druomene?

1930 m. mano senelis pasitraukė
iš savo pareigų Lietuvos universitete
ir išvyko į JAV, kur pradėjo dėstyti bal-
tų ir slavų filologiją. Tuo metu, po Pir-
mojo pasaulinio karo, JAV tvyrojo
didelė įtam pa dėl visko, kas buvo vo-
kiška ar vokiškai skambėjo. Šveica-
rijos konsu latas patarė Šveicarijos
amerikiečiams nevartoti vokiečių
aukštaičių tarmės (dėl šveicarų vo-
kiečių kalbos problemų nekilo), o po-
kalbių ir paskai tų metu kalbėti ang-
liškai arba prancūziškai. Vėliau mano
senelis dėstė germanų kalbotyrą ir in-
doeuropeistiką. Jis toliau studijavo lie-
tuvių kalbą ir parašė daug straipsnių
apie lietuvių kalbos raidą, kitų kalbų,
pavyzdžiui, lenkų, įtaką lietuvių kal-
bai ir literatūrai. Taip pat tęsė 45 me-
tus trukusį lietuvių-vokiečių kalbų žo-
dyno rengimą.

Mano senelių ryšiai su Lietuva
bu vo svarbūs, tačiau juos apsunkino
įtampa tarp Sovietų Sąjungos ir Lie-
tu vos bei Sovietų Sąjungos ir JAV.
Jie aktyviai dalyvavo JAV lietuvių
bendruo menėse – iš pradžių Connec-
ticute, o vėliau Pennsylvanijoje, mano
senelis padėjo daugeliui lietuvių emig-
rantų spręsti imigracijos ir integra-
cijos iššū kius, įskaitant ir daugelį
perkeltųjų asmenų Antrojo pasaulinio
karo metais ir po jo. Iš pradžių mano
seneliai palai kė ryšius su draugais ir
artimaisiais Lietuvoje, tačiau, blogė-
jant JAV ir Sovietų Sąjungos santy-
kiams, jiems teko bū ti vis atsarges-
niems.

Prisimenu, kaip tėvas su dideliu
ap maudu kalbėjo, kad taip ir nesusi-
pa žino su savo seneliais ir daugeliu
kitų šeimos narių iš motinos pusės.
Tėvas paaiškino, kad jie su seneliu So-
vietų Sąjungoje buvo laikomi persona
non grata – jiems buvo draudžiama
įvažiuo ti į šalį. Šis paaiškinimas buvo
akivaiz džiai supaprastintas – tai buvo
tėvo paaiškinimas savo jaunai dukrai.
Mano seneliai taip ir nesugrįžo į Lie-
tuvą. Vėliau, kai tėvo studijos nuvedė
jį į Rytų Europą, jis buvo atsargus ir
vengė kontakto su šeimos nariais lie-
tuviais, baimindamasis pasekmių.
Šis nutolimas nuo šeimos ir draugų
Lietuvoje sukėlė dar didesnę įtampą
ir gilų liūdesį šeimoje.

Koks buvo jūsų senelio santykis su Lie-
tu va? Kaip suprantu, pilietybės klausimas
buvo sudėtingas dėl emigracijos, bet ar jis
jautėsi priklau sąs kokiai nors tautai?

Mano senelis buvo šveicaras –
Švei carijos pilietis – ir priklausė Sen-
nų giminės linijai, kuri nuo XIV a. re-
gist ruota kaip šveicarų. Jis keliavo su
Šveicarijos pasu, tačiau, kadangi gimė
Alsace, JAV imigracijos institucijos jį
laikė prancūzu ir įleido pagal (ne itin
palankią) Prancūzijos imigracijos
kvotą. Mano močiutė, gimusi Lietu-

voje, bu vo priversta Lietuvos piliety-
bę iškeisti į Šveicarijos, kai ištekėjo už
mano senelio. Į JAV kartu su dviem
mažametė mis dukromis 1931 m. ji
emigravo naudodamasi šveicarišku
pasu, tačiau dėl gimimo vietos joms
trims buvo taikomos griežtesnės lie-
tuvių imigracijos kvotos.

Grįžti į Lietuvą iš JAV nebuvo
įma noma. 1936 m. senelis tapo JAV pi-
lie čiu, o močiutė oficialiai buvo JAV
pilietė „santuokos pagrindu”, tačiau
neri mavo, kas nutiktų, jei JAV pripa-
žintų Lietuvos priklausomybę Sovie-
tų Są jungai ir ji būtų tapusi Sovietų
Sąjungos piliete. Tai paskatino įgyti
savo asmeninę JAV pilietybę. Mano tė-
vas turėjo dvigubą pilietybę – JAV pi-
lietybę pagal gimimo vietą ir Šveica-
rijos pilietybę pagal mano senelio
kilmę.

Senelio šveicariškos šaknys jam
bu vo labai svarbios. Jis palaikė glau-
džius ryšius su šeima Šveicarijoje, daž-
nai ten keliavo ir aktyviai dalyvavo
JAV šveicarų bendruomenės veikloje
JAV. Senelio ryšiai su Lietuva taip pat
buvo svarbūs. Būdamas šveicarų kal-
bininkas, jis jautė prasmę tarnauti lie-
 tuviams ir savo memuaruose rašė:
„Norėjau likti šveicaru ir pasišvęsti
lietuvių tautai.” Jo naujoji JAV pilie-
tybė ta po reikšminga, nes tai buvo ša-
lis, ku ri jį priėmė ir suteikė jam vie-
tą, kur buvo galima įgyvendinti savo
tikslus.

VDU padovanojote savo senelio pali-
kimą – gausų knygų ir kūrinių archyvą. Pa-
pasakokite apie prof. A. Senno palikimą.

Senelis buvo tarptautiniu mastu
pripažintas baltų-slavų kalbotyros
auto ritetas. 1922–1930 m. jis dirbo Lie-
tuvos universiteto Lyginamosios fi-
lologi jos katedroje, o vėliau – Yale
universiteto Sterlingo germanistikos,
Wisconsino universiteto Germanų ir
indoeuropiečių filologijos, Pennsyl-
vanijos universiteto Germanų filolo-
gijos mokslo darbuotoju bei galiausiai
Pennsylvanijos Slavistikos ir baltis-
tikos studijų katedros vedėju.

Senelis buvo produktyvus auto-
rius. Jis parašė daugiau kaip 23 kny-
gas ir monografijas, yra parašęs dau-
giau kaip 130 straipsnių. Mokslinius
veika lus jis daugiausia rašė anglų, vo-
kiečių ir lietuvių kalbomis, bet taip
pat ir italų, rusų, prancūzų bei kata-
lo nų kalbo mis. Jis rašė žodynų sky-
rius, enciklopedijų straipsnius ir dau-
gybę knygų apžvalgų. Jis taip pat bu -
vo keleto žymių Lietuvos, Šveicarijos,
Rytų Europos leidinių redaktorius ir
bendraredaktoris.

Mano senelio lietuvių-vokiečių
kalbų žodyno projektas truko 45 me-
tus. Projektą jis pradėjo 1923 m. Kau-
ne, pasak mano tėvo, „menkai įsi-
vaiz  duodamas darbo mastą”, o galu-
tinai knygą baigė rašyti 1968 m.

Iš viso Sennų šeimos VDU padova -
notą kolekciją sudaro apie 220 knygų,
žurnalų, straipsnių, žemėlapių ir nuo-
traukų, įskaitant apie 100 perspausdin -
tų straipsnių, kurių autorius buvo
ma no senelis, – ir tai po to, kai 1974 m.
mano tėvas Wisconsino universitetui
Madisone padovanojo didžiulį, dau-
giau nei 1 500 tomų archyvą.

Vdu.lt

no Gustaičio satyrines eiles, o Aidas at-
liko savo autorinius ,,murmesius” – ei-
liuotus kūri nius su muzika ir vaizdais.

Pavakariai prasidėdavo paskaito-
mis: išklausėme seselės Ignės Marijo-
šiūtės paskaitą ,,Dvasingumas”, isto-
rijos dr. Monikos Kareniauskaitės pas-
kaitą ,,Lietuvių Katalikų Bažnyčios
Kronika” bei dr. Juozo Kazlo ,,Insights
Gained from Fieldwork in Ukraine
2014–2015”. Po paskaitų būdavo ski-
ria mas laikas atsakymams į klausimus
bei diskusijoms. Pokalbiai su prele-
gentais vykdavo ir pietų metu. Ypač įsi-
mintina buvo diskusija su naujai į
New Yorką atvykusiu kun. Valdemaru
Lisovskiu apie Norvegijos išeivijos pa-
storacinę veiklą bei kitais klausimais.
Energingai buvo aptarinėjamas ir rež.
Giedrės Žičkytės dokumentinis filmas
,,Šuolis” apie Simą Kudirką. Šis filmas
priminė kovą už laisvę, į kurią buvo įsi-
traukusios įvairios lietuvių išeivijos or-
ganizacijos. Daugelis prisiminė ir savo
ar savo giminių dalyvavimą S. Kudir-
kos byloje, taip pat iškeliant Lietuvos
vardą JAV ir tarptautinėje žiniasklai-
doje, atkreipiant dėmesį į sovietų oku-
paciją, susidorojimą su disidentais,
kovotojais už laisvę.

…ir jausmingi vakarai

Palaipsniui atslinkdavo ir vakaras,
kai po pusvalandinio susikaupimo
koplyčioje ,,Neringos” salėje prasidė-
davo vakaro programa ir pabendravi-
mas. Paskutinių dviejų vakarų meni-
nės programos buvo išties ypatingos.
Penktadienio vakarą skambėjo ,,pa-
mirštojo” muzikinių melodramų žan-
ro ,,Muzikos monologai”, kuriuos at-
liko dr. Dalia Sakas ir aktorius Arūnas
Čiuberkis. Trumpi humoristiniai me-
lodramų epizodai sukūrė jaukią ,,sa-
liono” atmosferą. Galima džiaugtis,

kad šie atlikėjai puoselėja tokį unika-
lų muzikos žanrą ir atgaivina jį savo ta-
lentais.

Šeštadienio vakaro programa su-
spindėjo poezijos ir prozos atlikėjų ta-
lentais. Pirmoje dalyje aktorė Rasa
Allan Kazlas ir Juozas Kazlas dekla-
mavo eiles iš jų autorinio rečitalio ,,Iš-
eivijos balsai”, akompanuojant dr. D.
Sakas. Antroji programos dalis buvo
skirta lietuvių literatūros klasiko Ma-
riaus Katiliškio romano ,,Miškais at-
eina ruduo” vertimo į anglų kalbą
,,Fall comes from the forest” – pristaty -
mui. Vertėja Birutė Šležienė suteikė
naują gyvenimo kelią šiam lietuvių kla-
siko veikalui. Savo pristatymą Birutė
atliko kaip monospektaklį, sujungdama
scenoje rašytojo gyvenimą su romano
ištraukomis – gamtovaizdžių, žmonių
buities ir intymių jausmų aprašymais,
– kur atsiskleidė rašytojo pasaulėjau-
ta ir meilė Tėvynei. Ištraukų melodin -
gumas buvo perpintas su muzikiniais
interliudais iš M. K. Čiurlionio ir B.
Dvariono kūrinių, kuriuos tai melan-
choliškai, tai su gaivališka energija at-
liko pianistė Ginta Bistras. Tikrai įsi-
mintinas ir įspūdingas lietuvių poezi-
jos ir prozos vakaras!

Tokios tai buvo šaunios ,,Kultūros
dienos”, kai nuo rasoto ryto iki žvaigž-
dėtos nakties ,,Neringą” supančiuose
kalnuose aidėjo lietuvių, anglų ir uk-
rainiečių dainos, muzika, meninis žo-
dis ir smagus juokas. Be jau minėtų or-
ganizatorių, prie sėkmingos programos
daug prisidėjo kun. V. Lisovskis, pra-
ves damas rytines šv. Mišias, ypatingai
skanų maistą gaminanti Estera Sune-
laitė, puikūs virėjai Arnas Gasparonis
ir Andrius Limantas bei virtuvės pa-
galbininkė Siga Juozelskytė.  Apdova-
noti Danos obuolienės indeliais ir ku-
linariniais receptais atsisveikinome
su ,,Neringa” iki kitų metų.

„Norėjau likti šveicaru ir 
pasišvęsti lietuvių tautai”

P.S.�Kitame�,,Draugo”�numeryje�skaitykite�po-
kalbį�su�Ann�Senn�apie�jos�tėvą,�rašytoją�ir�žur-
nalistą�Alfredą�Erichą�Senną.

Ryto�pokalbius�veda�dr.�Aldona�Lingertaitienė.���������������������������

Virtuvės�komanda:�Arnas,�Estera�ir�Andrius. Algio�Kaupo�nuotraukos




