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Pokalbis su 
Emanueliu Zingeriu 

Ar tai kometa? Meteoras? Ne, 
tai Emanuelis Zingeris. J i už 
skverno nutverti nedaug leng
viau kaip vėją laukuos. Sąjūdžio 
veikėjas, Seimo atstovas, Europos 
Tarybos darbuotojas, Lietuvos žy
dų bendruomenės statytojas ir 
palaikytojas, jis šiandien Vilniu
je, rytoj Strasbourg'e. poryt... Vis 
dėlto, spaliui baigiantis, išgirdau 
jo baisa telefonu iš Washington'o. 

Šion Atlanto pusėn Zingerj at-
sik ietė Amerikos žydų komi
tetas (American Jevvish Commit-
tee), viena įtakingiausių čio
nykščių žydų organizacijų. Jam 
tai suteikė progą išsamiau su
sipažinti su savo gentainių Ame
rikoje problemomis: spartėjančia 
asimiliacija, besikeičiančiais san
tykiais su Izraeliu, bandymais 
naujai nubrėžti pačią Amerikos 
žydo tapatybės sąvoką. 

Kai Emanuelis Zingeris pirmą 
sykį lankėsi Amerikoje, vos Atgi
mimui prasidėjus, jis buvo beveik 
nežinomas jaunuolis. Dabar jo 
įgaliojimai daug svaresni. Sį 
rudenį Europos Taryba jį paskyrė 
savo Kultūros ir švietimo komi
teto referentu žydų (jidiš) kul
tūros palikimo klausimams. „Tu
rima galvoje 700 metų Europoje, 
įskaitant Lietuvą, senumo kultū
ra", aiškina Zingeris. Tai atsa
kingos ir drauge liūdnos pareigos, 
nes 1939-1954 metais beveik su
naikinta jidiš kultūra jau baigia 
išblėsti. Šįmet nustojo ėjęs pasku
tinis Vidurio-Rytų Europos laik
raštis jidiš kalba, Lietuvos Je
ruzalė. Kai kurie litvakų kultū
rininkai jau laiko save „paskuti
niaisiais mohikanais". 

Šiuo paskyrimu Europos Tary
ba, atrodo, įžvelgė j pačią Emanu
elio Zingerio sielą. Jo pastangas, 
devynis amatus ir dešimtą pusba
dį, įkvėpė vadinamosios „Jidiš-
land" vizija. Tai Lietuvos ribose 
egzistavusi, dabar jau iš žemėla
pio pranykusi, savita kultūrinė 
šalis. Zingeris nepasitenkina jos 
gedėjimu, bet daro ką įmanyda 
mas ištausoti bent jos pėdsakus ir 
kai kuriuos paminklus. 

Emanuelis Zingeris sugeba su
derinti du patriotizmus: Jidišlan-
dui ir nepriklausomai Lietuvai. 
Amerikos žydų komiteto konfe
rencijos metu įvykusioje „apskri
to stalo" diskusijoje jis tiesiai 
pareiškė JAV Valstybės departa
mento atstovams, jog Amerika 
žiūrinti į baltus „pro pirštus", 
Lietuvos saugumas „nėra ap

draustas, neturime jokių garan
tijų". „Kodėl garantijos suteiktos 
Čekijai ir Lenkijai, o ne Baltijos 
šalims?" paklausė jis. Atsakyda
mi. JAV pareigūnai ragino jį ..ne
pulti į paniką" ir priminė prezi
dento Clinton"o apsilankymą Ry
goje šią vasarą. 

„Tai man svarbus klausimas", 
tvirtino Zingeris, kaip ir ta ne
lemta sutartis su Rusija dėl ka
rinio tranzito per Lietuvą. Kuo 
labiau lietuviams reikia telkti sa
vo dėmesį į apsigynimą, tuo sun
kiau jiems kurti „atvirą visuome
nę". Anot jo, toksai „apgulties 
stovis" dažnai iškreipia naciona
lizmą, siaurina sąlytį su pašau-
liu. 

Dvigubas patriotizmas žmogų 
praturtina, bet ir komplikuoja jo 
gyvenimą. Zingeris neigiamai 
reagavo į JAV dienraštyje Boston 
Globė išspausdintą ir vienašališ
kai sutrumpintą pasisakymą 
„karo nusikaltimais" apkaltinto 
Boston'e gyvenančio Aleksandro 
Lileikio klausimu. Antra vertus, 
Zmgeriui rūpestį kelia pastaruo
ju metu, jo nuomone, Lietuvoje 
pablogėję lietuvių-žydų san
tyk ia i , pavienių lietuviu ir 

Dailininkas Juozas Bagdonas 1967 metais priešais savo paveikslą — Kompozicija (aliejus, 22* x 12' 
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valdžios organų „nejautrumas". 
Emanuelio Zingerio žodžių vertė 
tų atidžiai klausytis, nes čia kal
ba žmogus, savo darbais įrodęs 
ištikimybę Lietuvai ir Jidišlan-
dui. Geriausias atsakas į jo žo
džius, tai atviras ir abipuse pa
garba paremtas lietuvių-žydų 
dialogas. 

Algirdas Landsbergis 

Apie Juozo Bagdono kūrybą 
PAULIUS JURKUS 
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Dailininkas Juozas Bagdonas iš 
savo gyvenimo 60 metų skyrė 
meno kūrybai. Kokia tai didele 
dovana lietuviškai dailei! New 
York'e jis gyvena pusę to laiko — 
30 metų! Tai tikras niujorkietis, 
turėjęs progos stebėti menus 
pasaulio meno centre. Jis taip pat 
kaip dailininkas — visuomeni
ninkas dalyvavo New York'o 
lietuviškame gyvenime. Čia jis 
surengė daugiausia savo indi
vidual inių parodų, dalyvavo 
kolektyvinėse parodose, pats or
ganizavo Lietuvos nepriklau
somybės šventei skirtas parodas. 
Dabar yra New York'o Lietuvių 
dailininkų sąjungos pirmininkas. 
Kai buvo reikalas, nesišalino nuo 
darbo kitose organizacijose: dirbo 
Balfe, Amerikos lietuvių tarybos 
New York'o skyriuje, Tautos 
fonde, Lietuviu tautininkų są
jungos skyriuje. 

Gyvena Woodhaven'e, gražia
me lietuviškame „kaime". Gat
vėse pilna medžiu — aukštų pla
tanų, kurie šnara prie jo buto 
langų. Bute pilna paveikslų — 
koridoriuose, laiptuose į sodelio 
pusę. 

Kai praveri duris į jo aukšta , 
taip ir pamatai bagdoniška didelį 
paveikslą — abstraktą. Ir kiek 
dinamikos tame paveiksle, kiek 
jėgos! Kokia sodri tapyba! Tie žo
džiai charakterizuoja visą daili 
ninko kūrybą. 

Savo bute dailininkas yra pri 
glaudęs ne vieną svečią iš Lietu 
vos. Buvo sustoję dailininkai, 
rašytojai, kultūrininkai . Čia 
jautėsi patogia,, gerdami kavą. 
ž iūrėdami vaizduojuostes iš 
dailininko kelionių Lietuvoje. 

Viename buto kambaryje jis 
tapo Tapo kiekvieną dieną, kai ji 
yra pakankamai šviesi. Tapo tik 
aliejiniais dažais, akriliniu dažų 
nemėgsta ir jų nevar to ja . 
Dailininkas nškina. kad akrili 
niai dažai esą duslūs, neturi 
spalvinio sodrumo. 

Antras to aukšto kambarys 
skirtas apdailos reikalams. Čia 

tempiamos drobes ant porėmiu. 
čia išpjaunamos paspartos akva
relės ir temperos darbams. Čia 
vyksta rėminimas. Čia savo 
parodą tvarkė ir iš Lietuvos at
vykusi dailininkė Jūratė Bačins-
kaitė. 

Paveikslai keliauja 
į Lietuvą 

Tame apdailos kambaryje jis 
savo kūrinius parengė kelionei j 

Lietuvą. Dailininkas ten pirmą 
kartą lankėsi 1992 metais. Vil
niaus dailės muziejus kvietė su
rengti tapybos parodą. Daili
ninkas specialioje dirbtuvėje 
užsakė kartonines dėžes pagal 
paveikslų dydžius. Mėgsta jis 
didelio formato paveikslus. 
Tokius reikia nuimti nuo porė
miu, susukti ir sudėti į specialiai 
pagamintas tvirto kartono tūtas. 
Paveikslai į Lietuvą vežami 
talpintuvuose — konteineriuose. 
Iš New York'o laivu nuplukdo į 
Hamburgą, iš ten sunkvežimiais 

Juozą* Bagdonas Kompozicija. 1»1 
Aliejų. 

nuveža tiesiai į Lietuvą. 
Po daugel metų jam pirmą kar

tą lankantis Lietuvoje, jo tapybos 
darbu paroda Lietuvos dailės 
muziejuje Vilniuje buvo atidaryta 
1992 m. birželio 18 d. ir tęsėsi tris 
mėnesius. Atidaryta su žemaičių 
estradiniu orkestru, su kalbom, 
gėlėm. Po tiek metų dailininkas 
grįžta } tėvynę, kur jį pasitinka 
bičiuliškos rankos! Toje parodoje 
buvo išstatyta 54 paveikslai. Juos 
ir paliko muziejui. 

Kaune paroda buvo organi-
zuojama Čiurlionio muziejaus pa
veikslų galerijoje. Iš Vilniaus 
atvežė visus ten paliktus kū
rinius ir Kauno parodai parinko 
27. Kauno paroda buvo atidaryta 
1993 m. vasario 26 d. Gegužės 
mėnesį mažos apimties jo paroda 
įvyko Birštono kultūros na
muose. 

Atidaromas žemaičių 
dailininkų muziejus 

Dailininkas ir 1993 m. liepos 
mėnesį aplanke Lietuvą. Tuo 
metu Plungėje vyko kultūrinės 
varžybos. Kunigaikščio Mykolo 
Oginskio rūmuose vieni norėjo 
įkurti žemaičių da i l in inkų 
muziejų, kiti norėjo rūmus pa
versti pramogų rūmais. įkurti čia 
..kazino". 

Vietos kultūrininkų ir Kultū
ros ministerijos iniciatyva buvo 
suorganizuota dailininko Juozo 
Bagdono paroda ir ta proga jkur-
tas žemaičių dailininkų muziejus. 
Bagdono kūriniai buvo paimti iš 
Vilniaus ir iš Kauno kolekcijų. Iš
kilmingas atidarymas įvyko 1993 
liepos 10 d Orkestras grojo M K 
Oginskio sukurtus polonezus, 
šaudė šampano kamščiai, pri 
nešta daug gelių, pasakyta 
sveikinimo kalbų. 

Po dailininko Juozo Bagdono 
parodos buvo dailininko Adomo 
Galdiko kūrybos paroda Muzie
jus atit inka kunigaikščio Ogin
skio polėkius, nesjis rėme menus, 
turėjo savo orkestrą, kalbėjo 
žemaitiškai ir rėmė lietuvių 

(Nukelta į 2 psl.) 
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š Vilniaus universiteto 
istorijos, 1955-1990 
VYGINTAS BRONIUS PŠIBILSKIS 

(Tęsinys iš praėjusio šeštadienio) 

Universiteto part inė organiza
cija, vykdydama nurodymą ..au
klėti jaunimą komunistiniu po
žiūriu, kad išaugtų komunizmo 
statytojai, o ne kapitalizmo res
tauratoriai" ' 4 , stiprino ideologini 
darbą, gyvino komjaunimo veik
lą. Pla tūs įgaliojimai suteikti dar 
1956 m. įkurtam komjaunimo 
štabui kovai su chuliganizmu ir 
girtuokliavimu. Jo aktyvistai šni
pinėjo , persekiojo pol i t i ška i 
nepat ik imus arba abejonių ke
liančius bendramokslius, svarstė 
jų nusižengimus viešuose susirin
kimuose, siūlė rektoriui šalinti iš 
universiteto. ..Savaime aišku, ne
stigo saugumo agentų, ypač filo
logijos fakultete, kuris paprastai 
būna bet kurios diktatūros rakš
tis. Daugelio iš jų nepastebėdavo
me. Tik netikėta vidutinybės kar
jera baigus universitetą, būdavo 
tam t ikras rodiklis. Kai kurie 
įsipainiodavo į santykius su sau
gumu patys nenorėdami, kiti tie 
siog ieškojo papildomo uždar
b i o " " . 

1958 m. išaiškėjo, kad. nuslėpė 
dalyvavimą pogrindinėse organi
zacijose, teistumą, 1957 m. rudeni 
į universiteto pirmąjį kursą įstojo 
Ona Vinterytė ' teista 25 m. kalė
jimo ir 5 m. teisių atėmimo! ir 
Gediminas Daubaras (teistas 10 
m. t. Komjaunimo aktyvistai kate
goriškai reikalavo pašalinti juos 
iš universiteto. Tačiau Juozas Bu
lavas, iš Fizikos ir Ekonomikos 
fakultetų gavęs gerų atsiliepimų 
apie studentų mokymąsi ir elgesį, 
tepareiškė griežtus papeikimus. 
Taip jis elgėsi ir su kitais studen
ta is , už tai vėliau smarkiai 
kri t ikuotas. 

N u š a l i n u s Juozą Bulavą, 
kuris, pasak Jono Bielinio, ,,muša 
mums. komjaunimo aktyvistams, 
per galvą ir gadina nuotaiką"1*, 
rankos atsirišo. Nuskambėjo ke
letas garsių ..procesų", pagrįstų 
duomenimis, gautais iš Valstybės 
saugumo komiteto. Antai 1959 
m. gruodžio mėnesį atviras Istori
jos ir filologijos fakulteto kom
jaunimo susir inkimas už antita
r y b i n ę veiklą17 pašalino žur
nalistikos specialybės I kurso 
studentą Leoną Teiberį. Vykdant 
susir inkimo siūlymą, ..kaip ne
t inkan t i s būti tarybiniu studen
t u " 1960 m. sausio mėnesi jis iš 
sąrašu išbrauktas. Tų pačių metų 
pavasarį Istorijos ir filologijos 
fakulteto komjaunuolių reikala
vimu už praeities nuslėpimą (pri
k l ausė ant isoviet inei grupei, 
1952 m. teistas) iš universiteto 
pašal intas III kurso lituanistas 
Vladas Pupšys, už ideologines 
k la idas , neteisingą požiūrį į 
tarybinę tikrovę — ketvirtakursis 
Antanas Narkus. Už svarbių bio
grafijos faktų (mėginimas pereiti 
SSRS sieną, įstoti į saleziečių vie
nuolyną, bausmė kalėjime) nuslė
pimą, bažnyčios lankymą 1961 m. 
išbrauktas vokiečių kalbos ir lite
ra tūros specialybės IV kurso stu
dentas Algirdas Vaičiūnas. 1963 
m. toks pat likimas ištiko II kur
so rusistą Vaclovą Sevruką ir V 
kurso lituanistą Vaclovą Mi 
kailionį. 

Aktyviai kovojama su vyravu
sia nuomone, kad rūpintis stu
dentų politiniu auklėjimu yra tik 
visuomeninių mokslų katedrų, 
partinės ir komjaunimo organiza
cijų reikalas. Vertinant dėstytojo 
darbą vis dažniau žiūrima ne į 
mokslinės veiklos rezultatus, o į 
tai , kiek jis prisideda prie studen
tų ideologinio auklėjimo. Visų 
fakultetų dėstytojams pavedama 
kuruoti akademines grupes, ren
gti pokalbius politinėmis temo
mis, susitikimus su komunistinio 
pogrindžio dalyviais, žemės ūkio, 
p ramonės pirmūnais , mokslo, 
k u l t ū r o s veikėjais. Krit ikuo
j a m a s ideologinių katedrų darbe 

pasitaikantis dogmatizmas, prisi-
skaitėliškumas. Šių disciplinų 
dėstytojams sudaromos privilegi
jos pasirenkant geriausią paskai
tų ir seminarų laiką, patogiausias 
auditorijas. Susidomima Studen
tų mokslinės draugijos, būrelių 
veikla, ypač tų, kuriems vadovau
ja „idėjiškai silpnos" katedros. 
Kraštotyros būreliui (vadovas 
Vacys Milius) prikišama, kad jis 
neatlieka komunistinio auklėji
mo uždavinių, tautosakos (vado
vas Donatas Sauka) — neįdiegia 
būsimiesiems specialistams ko
vingo klasinio požiūrio į tautosa
ką18. Pastarojo būrelio nariai 
Norbertas Vėlius. Albertas LTlys 
rinko antisovietinę tautosaką, 
jautėsi aiškus atsiribojimas nuo 
tarybinės ir revoliucinės tautosa-
kos , v Mokslinių būrelių vadovai, 
prasižengę nariai svarstyti par
tiniuose ir komjaunimo susirinki
muose, barti Tarybiniame stu
dente. 

Jaunimui nukreipti nuo politi
nių ir socialinių problemų pradė
tos rengti vasaros darbo ir poilsio 
stovyklos. įvairios talkos. J a u 
1957 m. septyniasdešimt Istorijos 
ir filologijos fakulteto studentų 
statė Žilinų kultūros namus, ne
maža universiteto studentų dirbo 
Kazachstano plėšiniuose. Ypač 
akcentuojamas auklėjimas pro
letarinio internacionalizmo ir 
tautų draugystės dvasia. Visuo
menės mokslų paskaitose, semi
naruose aiškinami milžiniški 
SSKP nacionalinės politikos lai
mėjimai, plečiami studentų ryšiai 
su kitų respublikų aukštosiomis 
mokyklomis keičiamasi studen
tu vasaros darbu būriais, vyksta
ma į praktikas, SMD konferenci
jas, ekskursijas ir pan.). Sank
cionavus LKP CK. plečiamas vul
gariojo ateizmo dėstymas: iš 
pradžių visiems ketvirtojo ir 
penktojo kurso studentams įveda
ma mokslinio ateizmo įskaita, o 
nuo 1963'64 m.m. kursas tampa 
privalomas visiems studentams. 
Nuo septintojo dešimtmečio vidu
rio pradėta sudarinėti studentų 
įdėjimo-politinio auklėjimo pla
nus visam jų mokymosi univer
sitete laikotarpiui, vėliau — 
kompleksinius idėjinio auklėja
mojo darbo planus. Biurokratinis 
planavimas, nieko negalėjęs pa 
keisti ydingoje auklėjimo siste
moje, didino popierių srautą, 
trukdė, dirgino universiteto dar
buotojus. 

LKP CK, numanydamas aka
deminio jaunimo nuotaikas, 1968 
m. spalio 12 d. apsvarstė klausi
mą „Apie studentų politinį auklė
jimą Vilniaus valstybiniame V. 
Kapsuko universitete". Nutari
me pažymėta, jog dar nepakanka
mai panaudojamos palankios stu
dentu auklėjimo galimybės, yra 
pastebimų trūkumų formuojant 
ju marksistinę-lenininę pasaulė
žiūrą. „Daugelis s tudentų į 
Tarybų Lietuvos pasiekimus žiū
ri kaip į savaiminį, be kovos ir 
l iaudies kūrybinių pastangų 
įtempimo vykstantį procesą, rodo 
tam tikrą visuomeninį pasyvu
mą"20. Universitetui iškeltas 
uždavinys daugiau rūpintis pir
mojo kurso studentų kontingen
to komplektavimu, dėstymą glau
džiau sieti su komunizmo staty
bos praktika, atkakliai siekti, 
kad kiekvienas studentas giliai 
įsisavintų lenininę nacionalistinę 
partijos politiką, skiepyti pro
letarinio internacionalizmo jaus
mus, kovoti su buržuazinių ten
dencijų poveikiu jaunimui. 

Vienu iš svarbių jaunimo, stu
dentų idėjinio auklėjimo barų 
tampa meno saviveikla. Vykdant 
Kultūros ministerijos nurody
mus, jos priežiūrai universitete 
sudaroma repertuarinė komisija. 
Reikalaujama į programas į-

Apie Juozo Bagdono kūrybą 

Zinaida Dargiene 

traukti daugiau kitų tautų, visų 
pirma rusų. kūrinių, propaguoti 
tautų draugystės proletarinio in
ternacionalizmo idėjas. Centri
niams universiteto meno savi
veiklos kolektyvams — dainų ir 
šokių ansambliui, akademiniam 
chorui, dramos studijai, pučiamų
jų orkestrui, kaimo kapelai, dai
lės studijai — vadovauja Estetinio 
lavinimo katedra, fakultetinei sa
viveiklai — Kultūros klubas. 1968 
m. dramos studijai suteikiamas 
Kiemo teatro vardas. 1979 m. 
susikuria universiteto kamerines 
muzikos ansamblis, 1980 m. — 
Filologijos fakulteto merginu cho
ras ,.Virgo". kiti kolektyvai (vyrų 
choras, folklorinis ansamblis 
..Ratilio", kaimo kapela „Jauni
mėlis"). Meno saviveiklos kolek
tyvai, 1961 m. subūrę apie 200 
studentu. 1975 m. telkė per 500 
žmonių. Nors meno saviveiklos 
kolektyvų programos buvo pri
kaišiotos oficialius reikalavimus 
atitikusių kūrinių, ideologizuotos 
'ansamblio programos ..Pergalės 
aidai". .,{ ateitį šviesią" ir kt.», 
dalyvavimas joje daugeliui stu
dentų tapo darbštumo, draugiš
kumo mokykla, teikė neišdildo 
mų meninių įspūdžių, formavo 
įgūdžius, k ū n e pravertė gyveni 
me. skatino patriotinius jausmus, 
palaikė lietuvybę. Savo nuošir 
džiu darbu universiteto meno ko 
lektyvams daug nusipelnė ilga 
mečiai vadovai Daiva Čičinskie 
nė, Tamara Kalibataitė, Zita Kel 
mickaitė, Rasa Gelgotienė. Vidu
tis Aleksandravičius, Paulius 
Koncė ir kt . 

Universiteto komjaunimo orga 
mzacija 'aštuntajame dešimtme 
tyje jai priklausė apie 9 0 ^ visų 
studentų) rengė konkursus ge 
riausioms akademinėms grupėms 

Mokslui ir menui, 1979 
Gobelenas, vilna, 335 x 200 

išaiškinti, kontroliavo visuome
nės mokslų paskaitų, seminarų 
lankymą. 1972 m. universitete 
kartu su visomis SSRS aukštosio
mis mokyklomis įvesta studentų 
visuomeninė politinė praktika. 
1974 m. išteistas Visuomeninių 
mokslų fakultetas. įkurtas inter
nacionalinis klubas, įtvirtinamos 
kai kurios anksčiau atgaivintos 
senosios tradicijos. Geriausiai 
besimokantys. pa%yzdingo elgesio 
ir idėjiškai patikimi studentai 
skatinami Lenino. Markso. Dzer
žinskio, Levo Tolstojaus, Vinco 
Kapsuko, Petro Cvirkos ir kito
mis vardinėmis stipendijomis. 
Tačiau partinių veikėjų viltys, 
kad pokario metais gimę ir ..ta
rybinės tikrovės sąlygomis" aH-
klėti jaunuoliai-1 nedvejodami 
paklus brukamoms dogmoms, 
nepasitvirtino. Gyvas buvo noras 
tikrųjų vertybių ieškoti tautos 
pasaulėjautos gelmėse, nefalsifi 
kuotoje Lietuvos istorijoje. 1970 
m. įsikūrė universiteto kraštoty 
rininkų klubas ..Ramuva" (vado 
vas — ekonomistas Venantas Ma
čiekus). Kantriu darbu, viešai ne
prieštaraujant oficialiems val
džios nurodymams, atlikta labai 
svarbi savajam kraštui veikla: 
surengta apie 20 kompleksinių 
ekspedicijų, surinkta ir perduota 
mokslo įstaigoms 32 tūkst. tauto
sakos kūriniu. 25 tūkst. vieto
vardžiu. W tūkst žodžių ir posa 
kių. apie 3 tūkst. eksponatų mu
ziejams ir 1.1. „Ramuvos" daly
viai gaudavo tikrų žinių apie 
Lietuvos istoriją, mokėsi mylėti 
savo kraštą, rinkti ir puoselėti 
liaudies kūrybą. Todėl neparanki 
ideologams klubo veikla kon 
troliuota. ekspedicijos vietinių 
veikėjų trukdytos Klubo vadovas 
saugumo atstovo universitete 

kasmet buvo apklausinėjamas, 
privalėjo rašyti išsamias ataskai
tas. Ekspedicijos buvo sekamos, 
į jas infiltruojami saugumo 
agentai. 

1971 m. LKP Vilniaus miesto 
komiteto nurodymu uždarytas 
Vilniaus kraštotyrininku klubas 
..Ramuva". kuriam priklausė 
jauni universiteto dėstytojai, 
aspirantai, studentai. 1973 m. 
prasidėjo represijos prieš krašto
tyrininkus. KGB Vilniuje ir Kaune 
ne tardė per 100 šio judėjimo 
dalyvių, baugino, siūlė ben
dradarbiauti. Tardytos Vilniaus 
klubui priklausiusios univer
siteto studentės Vidmantė Jasiu-
kaitytė ir Marija Bozytė22, kiti 
kraštotyrininkai. Netrukus sau
gumo pareigūnai sulaikė 9 uni
versiteto studentus, kurie turis
tinės kelionės po Dzūkiją metu 
aplankė Perloją ir padėjo gėlių 
prie kunigaikščio Vytauto pamin
klo. Visi tardyti, pašalinti iš kom
jaunimo, o trys aktyviausi — Eu
genijus Banys, Remigijus Ra
jeckas ir Pranas Grigas — už 
grubų drausmės laužymą iš
braukti iš studentų sąrašų. Sau
gumo nurodymus vykdžiusio pro
rektoriaus Broniaus Sudavičiaus 
ir kitų vadovų nuomone, tai bu
vęs užmaskuotas Kalantos meti
nių minėjimas2 '. 

Aštuntajame ir devintajame de
šimtmečiais iš universiteto už 
elgėsi, nesuderinamą su tary
binio studento vardu, pašalina
ma kasmet vidutiniškai po 15 
dieninio skyriaus studentų, pa
peikimais, įspėjimais nubaudžia
ma kur kas daugiau. Tarp nu
baustųjų už chuliganizmą, girtuo
kliavimą, „žygius" kolūk'nių 
talkų metu. dėstytojų parašų 
klastojimą ir pan. formuluotė 

(Atkelta iš 1 psl.) 

tautinį judėjimą spaudos drau
dimo metu. 

Dail ininkas rengiasi trečiai 
kelionei 

Čiurlionio muziejus kviečia 
Juozą Bagdoną į Kauną su pa
roda. Kaunas jo „gimtinė", čia jis 
turėjo pirmą savo parodą. Dabar 
nori nuvežti arti 100 darbų. Jų 
tarpe yra ir pačios didžiosios dro
bės. New York'o lietuvių Angelų 
Karalienės parapijos salėje kartą 
buvojo paroda. Buvo išstatyti tik 
keturi paveikslai, kurie uždengė 
visą parodai skiriamą plotą, 
tokios didelės buvojo drobės. Jau 
užsakė ir parsigabeno didelio 
formato tūtas, į kurias suvyniojęs 
įdės savo drobes. 

Praei t i p r i s imenant 

Dailininkas Juozas Bagdonas 
pirmą savo parodą surengė 1933 
m. gruodžio mėnesį Lietuvių-
prancūzų draugijos patalpose, 
Kaune. Vėliau jo parodos vyko 
Šiauliuose, Klaipėdoje, vėl Kaune 
toje pačioje Lietuvių-prancūzų 
draugijos salėje. Nuo 1935 metų 
dalyvavo lietuvių dailininkų 
sąjungos parodose, buvo tos 
sąjungos sekretorius, reikalų ve
dėjas. 1938 metų rudens parodoje 
jam buvo paskirta valstybinė 
premija už tapybos darbą „Sugrį
žimas iš jūros". Šia paroda buvo 
paminėta Lietuvos nepriklauso
mybės 20 metų sukaktis. At
gavus Vilnių, dailininkas vado
vavo vienai dailiųjų amatų mo
kyklai. 

Iš Lietuvos pasitraukė 1944 m. 
liepos 1 d. Vilniuje paliko apie 20 
kūrinių, Kaune apie 40. Dabar 
lankydamas Lietuvą, šių savo 
kūrinių nesurado. 

Išvykęs užsienin, iš pradžių 
gyveno Viennoje, 1945 m. vasario 
mėnesį persikėlė į Vokietiją, apsi
gyveno Ravensburg'e. 1948 me
tais laivu išplaukė į Kolumbiją, 
išsiveždamas apie 40 darbų. Dau
giausia ta i buvo f igūrinės 
kompozicijos. Išvyko gruodžio 
mėnesį, po trijų savaičių kelionės 
1949 m. sausio mėnesį pasiekė 
Kolumbiją. Apsigyveno sostinėje. 
Bogotoje, dirbo meno mokyklose 
— moterų kolegijos keramikos 
mokykloje, paskui meno aka
demijoje, kuri priklauso Kolum
bijos valstybiniam universitetui 
ir yra dailės fakultetas. Ten dės

tė keramiką ir dekoratyvinę 
skulptūrą. 

Kolumbijoje išbuvo dešimt 
metų. 1958 m. rudeni atvyko į 
JAV, apsigyveno sostinėje Wa-
shington 'e . Čia buvo įkūręs 
keramikos studiją, prestižinę 
galeriją, kurioje rengė ameri
kiečių ir Pietų Amerikos daili
ninkų parodas. J o studija ir 
galerija buvo gerame Georgetown 
kvartale. Washington'e išbuvo 
šešerius metus. 1964 metais 
persikėlė j New York'ą. 

P a r o d o s Amer iko je 

Gyvendamas Washington'e, jis 
vėl atsidėjo kūrybai su dideliu 
veržlumu. J is buvo išaugęs rea
lizmo, impresionizmo poveikyje, 
tuo s t i l iumi k ū r ė f igūr ines 
kompozicijas ir gamtovaizdžius. 
Washington 'e susiformavo jo 
abstraktinis stilius. Iš pradžių jo 
abstraktuose vyravo geometrinės 
formos ir linijos, bet greitai jis 
pasikeitė — vaizdavo erdvėje 
skraidančias įvairias formas, lyg 
būtų prasiveržęs ugnikalnis ir su
dramatinęs visą gamtą. Taip išsi
vystė jo ekspresionistinio abs
trakto stilius. 

Pirmą abstrakt inio meno paro
dą surengė 1960 metais Baltimo-
rės Lietuvių namuose. VVashing-
ton'e gyvendamas, su parodom 
aplankė daug lietuviškų kolonijų. 
Philadelphijoje buvo 3 parodos, 
Čikagoje — 2, Detroit 'e — 2, 
Toronte — 1, Hamilton'e — 1, Bo-
ton'e — 2, Cleveland'e — 1, Los 
Angeles — 1, Hartford'e — 1, 
Woodhaven'e — 1. New York'e 
yra surengęs daugiausia parodu, 
kokias 7 a r 8. 

Gyvendamas Amerikoje, su
rengė 20 personalinių parodų, 
dalyvavo 16-oje bendrinių pa
rodų. Tie skaičiai ir nusako, 
kokia didelė buvo jo kūrybinė 
veikla. 

Lankydamas Lietuvą, turėjo 
progos stebėti jos gamtovaizdį, 
pasidaryti škicų. Ir dabar savo 
darbo kambaryje j is kuria naujas 
drobes, akvareles, vaizduojančias 
Lietuvos gamtą. 

J is gerai supranta, kad kaip bi
telės savo medų, taip ir daili
ninkas savo kūrybą turi nešti į 
Lietuvą. į tą didįjį tautos avilį. 
Kūryba, palikta kituose kraš
tuose, tik išsibarstys ir dings. Tik 
parvežta į Lietuvą ji bylos apie 
lietuvį kūrėją, kuris bet kokiomis 
sąlygomis kūrė ir tr iūsė savo tau
tos labui. 

slėpė ir susidorojimus su politiš
kai neparankiais studentais. An
tai 1970 m. iš universiteto paša
lintas lituanistas Antanas Vaiš
noras, Palangos vidurinės mo
kyklos XI klasėje įvykdęs „grubų 
nacionalistinį išsišokimą, nesude
rinamą su tarybinio studento var
du" (iškėlė trispalvę). 1972 m. už 
poelgį, žeminanti tarybinio stu
dento vardą (rankinio turnyro 
„Baltijos taurė" metu žaidžiant 
SSRS komandai, plojo jos varžo
vams iš kapitalistinių šalių), rek
toriaus papeikimas pareikštas is
torikui Povilui Tebeliškiui, li
tuanistui Antanui Jonynui. Uni
versiteto komjaunimo biuras 
jiems ir dar penkiems studen
tams paskyrė griežtą papeikimą, 
o II kurso psichologą Rimą Kočiū-
ną pašalino iš komjaunimo. Ne
trukus už medaliono su Vytauto 
atvaizdu nešiojimą, „netinkamų" 
dainų dainavimą ant Gedimino 
kalno su Estijos studentais Rimui 
Kočiūnui teko griežtas rektoriaus 
papeikimas. 

Su tarybinio studento vardu 
aiškiai nesiderino ir vis pasitai
kantys sovietinio Lietuvos paver
gimo simbolių naikinimai. Taip 
1976 m. lapkričio 8 d. suimtas 
universiteto Filologijos fakulteto 
s tuden tas Leonas Paulavi 
čius 24. Šis „politiškai nesu
brendęs, nesugebėjęs teisin
gai vertinti visuomenės raidos, 
politikos klausimų" studentas 
nuplėšė ir sunaikino sovietinę vė
liavą. Iš studentų sąrašų išbrauk

tas kaip nepažangus moksle. 
1977 m. sausio 23 d. grupė uni
versiteto ir Vilniaus inžinerinio 
statybos instituto pirmojo kurso 
studentų Vilniaus miesto centri
nio pašto pagrindinių operacijų 
salėje n u k a b i n o nuo sienos 
Lenino bareljefą ir nuo Žaliojo 
tilto įmetė j Nerį. Po to sulaikyti, 
tardyti. Poelgis idėjinės dorovės 
saugotojų buvo išpūstas iki di
džiulės politinės bylos, turėjusios 
sunkių padarinių. Visi keturi 
universiteto studentai — Romas 
Grigas, Saulius Marcinkevičius, 
Vytas Š imkūnas ir Gintaras 
Stankevičius pašalinti iš komjau
nimo ir universiteto2 ' , fakultetai 
ir katedros priekabiai tikrintos 
įvairių komisijų. Pagrindinis kal
tininkas — Romas Grigas — lai
kytas Lukiškių kalėjime. Nau
josios Vilnios psichoneurologinėje 
ligoninėje, nuteis tas 10 mėn. 
laisvės atėmimo. Saulius Marcin
kevičius, augęs nepatikimoje šei
moje (tėvas 10 m. kalėjo Intos 
lageriuose, dėl tos priežasties 
motina pašalinta iš universiteto 
Gamtos fakulteto), paimtas į 
kariuomenę, ten tardytas saugu
mo, o baigiantis tarnybos laikui 
neaiškiomis aplinkybėmis žuvo. 

Tų pačių metų pabaigoje saugu
mo nurodymu tar iamai už kari
nio parengimo užsiėmimų nelan-
kymą iš studentų sąrašų išbrauk
tas ir į kariuomenę paimtas II 
kurso žurnalistas Audrius Ažuba-
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Apie Lietuvos mokyklų praeitį 
K Ę S T U T I S P E Č K U S 

• J o n a s Račkauskas. ŠVIETI
MO REFORMA LENKIJOJE IR 
LIETUVOJE XVIII A. Vilnius: 
Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 
1994. Spausdino Poligrafinių paslau
gų įmonė Vilniuje. Tiražas — 700. 
Kaina — sutartinė. 243 puslapiai. 

Užsienio lietuvio išleista knyga 
Lietuvoje dabar nieko nenuste
binsi. Tačiau Chicago State 
University profesoriaus, Litua
nistikos tyrimų ir studijų centro 
pirmininko dr. Jono Račkausko 
monografija Švietimo reforma 
Lenkijoje ir Lietuvoje XVIII -u, 
1994 metais išleista Mokslo ir en
ciklopedijų leidykloje Vilniuje, 
išsiskiria ne tik menišku api
pavidalinimu (viršelio dailininkė 
G. Kairytė). Tai yra išsami ir 
solidi mokslinė monografija apie 
mažai dar nagrinėtą mūsų vals
tybės kultūrinio gyvenimo išraiš
ką — Edukacinę komisija, pirmą
ją Europos Švietimo ministeriją, 
siekusią valstybiškai spręsti 
jaunuomenes mokymo ir ugdymo 
klausimus, jos gan sėkmingai 
vykdytas švietimo reformas. Lie
tuvoje šj svarbų ir unikalų kul
tūrinį faktą ne sykį nagrinėjo dr. 
Meilė Lukšienė, prof. dr. A. Piroč
kinas, prof. dr. A. Šidlauskas (jis 
ir aptariamą monografiją spaudai 
padėjo parengti) bei kit i . 

Minėtos knygos autorius — ne 
naujokas pasirinktos problemos 
tyrinėjimuose. Įvairius 18-ojo 
amžiaus švietimo ir mokyklų 
veiklos klausimus jis analizavo 
Lietuvių istorijos draugijos tęsti
niame leidinyje Lietuvių tautos 
praeitis (1971, t. 3), žurnale Litua-
nus (1976, Nr. 22), Lietuvių kata
likų mokslo akademijos, Litua
nistikos instituto suvažiavimuose 
ir kitur. Jonas Račkauskas yra 
gerai susipažinęs su Vilniaus uni
versiteto Mokslinės bibliotekos 
rankraštyno, Lietuvos centrinio 
istorijos archyvo dokumentais, 
lenkų istorikų darbais, kuriuose 
analizuojami įvairūs Edukacinės 
komisijos veiklos aspektai. Todėl 
jis itin atidus istoriniam faktui, 
šį laikotarpį nagrinėjusių moks
lininkų pastebėjimams. Jono Rač
kausko padarytos išvados yra 
savarankiškos, gana įdomios ir 
vertingos, svarbios dabarties pe
dagogikos istorijos tyrinėtojams. 
Jos aktualios visiems, kada sten
giamasi į praeitį žiūrėti kitomis 
akimis, kada ieškoma amžinų, 
nesenstančių moralinių ir kultū
riniu tautos ir atskiro asmens 
vertybių. 

Prie nagrinėjamos problemos 
knygos autorius prieina pamažu: 
analizuoja įvairius Lietuvos švie
timo struktūros formavimosi mo
mentus iki Jėzuitų ordino panai
kinimo, Vilniaus Akademijos 
įsteigimo sąlygas, aptaria pijorų 
ordino pedagogine veiklą. Iki 
Edukacinės komisijos atsiradimo 
veikusios švietimo sistemos trū
kumai, jų analizė ir išvados 
sudarė, kaip teigia Račkauskas, 
prielaidą ir pamatą kurti naujus, 
laikotarpį atitinkančius švietimo 
planus, vykdyti Edukacinės ko
misijos sumanytas reformas. Mo
nografijoje gana išsamiai ap
tariama Igno Masalskio. Vilniaus 
vyskupo, didelio to laiko šviesuo
lio ir erudito, vadovaujamos Edu
kacinės komisijos struktūra ir 
veiklos kryptys, jos sudėtyje 
veikusios mokomųjų knygų drau
gijos atliktas darbas. 

Ir dabar aktualumo neprarado 
Edukacinės komisijos siūlymai 
dėl mokyklų reformos. Šių 
problemų analizei daugiausia 
dėmesio skiria ir monografijos 
autorius: aptariami atskirų komi
sijos narių ir to laikotarpio 
mokyklų gyvenimą išmanančių 
asmenų projektai ir siūlymai, 
mokymo programos, mokyklų vi
zitavimas kaip sąlyga išradingai 
Edukacines komisijos švietimo 
reformos eigai, mokytoju rengimo 
sistema. Edukacinės komisijos 
nuostatai skelbė: ,,Komisija 
garantuoja akademiniam luomui 
(t.y. mokytojams - KP . ) didžiulę 

Dr. Jonas Račkauskas lituanistikos tyrinu) ir studijų centro rastinėje, Jaunimo centre, Čikagoje. 
A. G. Plačo nuotrauka 

pagarba ir dėkingumą už jo pasi
rinktą kelią ir pasišventimą, už 
viską, ką jis turi geriausia, jo 
narių patirtį ir už tarnybą savo 
kraštui". Argi tai nesvarbu ir 
dabarties Lietuvos mokytojui ar
ba lituanistiniam švietimui pasi
šventusiam asmeniui? 

Daug dėmesio skiriama pradi
niam švietimui — parapinėms 
mokykloms. Ir tai suprantama, 
nes jas lankė daugiausia įvairių 
luomų vaikai, ir todėl Edukacinė 
komisija siekė Lietuvoje ir Lenki
joje įsteigti 2,500 tokių mokyklų. 
Už jų darbą buvo atsakingas pats 
Edukacinės komisijos pirminin
kas Ignas Masalskis, valstiečių 
švietimo šalininkas, gerai žino
mas fiziokratas, siekiąs kas 
trečioje Lietuvos parapijoje 
įsteigti po tokią mokyklą. Šį 
pasiryžimą skatino jo įsitikini
mas, kad ,,vaiko vystymasis, 
mąstymas ir elgesys priklauso 
nuo vaikystės pirmosios patir
ties", kuri pirmiausia įgijama 
parapinėje mokykloje. 

Ypač vertingi ir moksliškai pa
grįsti yra monografijos autoriaus 
pastebėjimai apie tautiškumo 
ugdymą ir išlaikymą Edukacinei 
komisijai priklausančiose mokyk
lose, liaudies kultūra pagrįstą pe
dagogiką. Čia Jonas Račkauskas 
tarsi polemizuoja su Lietuvos pe
dagogais tyrinėtojais, kurie i 
Edukacinės komisijos veiklą žiūri 

su nepasitikėjimu dėl jos vykdy
tos krašto polonizacijos. Račkaus
kas aptaria parapinėms mokyk
loms leistų vadovėlių tiražus ir 
pažymi, kad daugiausia jų buvo 
išleista lietuvių kalba. Jis daro 
išvadą, kad gimtąja kalba dau
giausia buvo mokomi etnografi
nės Lietuvos vaikai. Polonizacija, 
pasak knygos autoriaus, kryptin
gai vyko apygardinėse mokyklo
se, kur vienintelė dėstomoji kalba 
buvo lenkų ir vieninteliai priei
nami vadovėliai — lenkų kalba. 
Parapinėse mokyklose polonizaci
ja buvo ne teikia atvira. Be to, 
kaip pažymi Jonas Račkauskas, 
„Valstiečiai liaudies pedagogikos 
dėka buvo pagrindiniai lietuvių 
kalbos ir liaudies tradicijų puose
lėtojai. To priežastys galbūt buvo 
valstiečių socialinio luomo ypaty
bės, taip pat tautiniai jausmai". 

Edukacinės komisijos egzistavi
mo ir jos atliktų darbų unikalu
mą autorius parodo analizuoda
mas jos įtaką Čilės, JAV, Rusijos 

ir Prūsijos švietimo sistemoms. 
įdomus ir, manau, daug kam ne
žinomas knygos autoriaus pateik
tas faktas — 19-ojo amžiaus pir
mosios pusės Čilės švietimo refor
mos projekto autorius buvo lietu
vis Ignas Domeika, Vilniaus uni
versiteto auklėtinis, vėliau tapęs 
žymiu profesoriumi. 

Iš recenzento reikalaujama ir 
prie aptariamo kūrinio „prikib
ti", ir jo .Juodąsias puses" paro
dyti. Ojų, kaip tyčia, lyg ir nera
dau... Viena kita korektūros, sti
liaus klaida menkina ne knygos 
autorių, o redaktorių, leidyklos 
darbą (juolab, kad knyga leidyk
loje ne vienerius metus gulėjo). 
Bet knygai trūksta vieno — jos 
santraukų anglų ir lenkų kalbo
mis. Su jomis, manau, Jono Rač
kausko monografija Švietimo re
forma Lenkijoje ir Lietuvoje XVIII 
a. greičiau galėtų patekti į 
pasaulinę pedagoginių ir kultūri
nių tyrinėjimų ..rinką". 0 šios 
knygos vieta tikrai yra ten. 

Iš Vilniaus universiteto istorijos 
(Atkelta iš 2 psl.) 

lis. Užkliuvo jo ankstesnė pažin
t is su Viktoru Petkum 2 6 . 
Saugumo komitetas už tautines 
ir religines pažiūras „globojo" iš 
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Vilniaus A. Vienuolio vidurinės 
mokyklos 1976 m. pasalintą An
drių Tučkų. Nors 1977 m. jis 
išlaikė visus egzaminus ir surin
ko reikiamą balu kiekį, nebuvo 
priimtas į universiteto Matema
tikos fakultetą. Priežastys oficia
liai nenurodytos, tačiau rektorius 
Jonas Kubilius prasitarė apie in
formaciją, gautą iš aukščiau27. 
1980 m. Andriui Tučkui pavyko 
įstoti į Istorijos fakulteto psicho
logijos specialybės I kursą. Bet 
netrukus pranešta, jog „už veiks
mus ir įsitikinimus, nesuderina
mus su tarybinio studento mora
le, už šmeižikiškų dokumentų pa-
sirašinėjimą. už antitarybinę 
veiklą, už nepadorų' elgesį Sas
nausko ir Terlecko teismo metu 
priimtas nutarimas pašalinti jį iš 
universiteto". 1980 m. spalio 3 d. 
Andrius Tučkus išbrauktas iš 
studentų sąrašų Jaunuoliui, ži
nojusiam, kas inspiruoja tokius 
sprendimus, paskambinus į sau
gumo komitetą, paaiškinta: „Me
tam mes!", t.y. saugumas2'. 

Devintojo dešimtmečio vidury
je pradėta pertvarka, paskelbtas 
kursas į viešumą, demokratizavi
mą atgaivino viltis, kėlė didesnių 
permainų nuojautą. Maskva pa
rengė aukštojo mokslo per
tvarkymo kryptis, kurios numatė 
šiek tiek išplėsti pagrindinių 
aukštųjų mokyklų teises. Joms 
leista mokymo turinį labiau su
sieti su regiono, respublikos 
reikmėmis (universiteto fizikai 
ima bendradarbiauti su gamybi
niais susivienijimais, „Fermen
te" įsteigiamas Biochemijos ir 
biofizikos katedros filialas), kai 

TR UPANČIOS KOLONOS 
POEZIJA 

Ji — svajonių orchidėja 
Ant realybės ledo — 
Ji ulbanti aušra vargdienio pirkioj 

Ji laužo liepsna: 
Kaitrią kibirkštį 
Nešioji kaip vaikystės pasaką 

Ji apžavų jonvabalis, 
Nušvietęs sielvarto veidą 
Vasarvidžio šviesia delčia — 

Ji kaip erškėtrožė: 
Raizganti žodžių žiedais sielą, 
Palikdama gyvenimui dyglius 

SONETAS NAUJAGIMIUI 

Raudonas skrenda ryto vyturys — 
Ir bundančių šešėlių pilnas kambarys. 
Aš vystau kaip naujagimį eiles 
I drobulę širdies — lyg paslaptis gilias 

Eilėraštis juodų raidžių akim 
Neš Paukščių Taką žydinčiom naktim, 
Linguos lyg žemuogė juodoj audroj — 
Žmogaus širdy jautrioj, geroj 

Čiulbės su zylėm, laimės trupiniu pažais, 
Skris vasaros sparnais; pieš rudenio dažais 
Jis bus akiračio žydrasis diskas: 

Erdvių šviesa, ir valkata nudriskęs 
Ir marmuro balčiausią obeliską 
Aš jam statau — tegu saulėlydy jis tviska 

KALNAS KOPIA PASAKON 

Rytmečio tiršti rūkai 
Šlapiom drobėm 
Glosto jo žilą galvą — 
Ir iš tolo jis atrodo, 
Kaip nusigėręs valkata, 
Sergąs pagiriom 

Rauplėtas granito kojas 
Mirko kalnų upokšnyje — 
Svydinti srovė vingiuoja. 
Lyg vangi gyvatė 

Savo vienatvėje 
Jis mėgsta pasvajoti — 
Trapios svajonės plaukia 
Patvinusios erdvės tvenkiny, 
Kaip suplėšytos debesų plunksnos 

Kartais jį aplanko 
Šokančių snaigių būriai 
Ir iš balto voratinklio siūlų 
Mezga jam marškinius 

— Kodėl slegiančiai sunkios 
Akmeninės kojos? 
O taip norėtųsi žengti 
Bent vieną žingsnį 
Gal sutiktų saulėtn lygumą -
Merginą pienių str- .donom 
Žalsvam veide 

Vakarais 
Ant sniego baltumo 
Marškinių užsimeta 
Degančio purpuro 
Mantiliją — 
Ir svajoja esąs 
Kalnynų karalius 

Kaip brolių Grimų pasakoj -
Slėnyje žaidžie • aikai 
Ir žiūri į vakaro rėmuose 
Liepsnojantį paveikslą —: 
Iš jo rėmų išlipa 
Akmeninėm kojom milžinas 
Ir septynmyliais žingsniais 
Kopia pasakų karalystėn — -

TRUPANČIOS KOLONOS 

Po užpustytą lapais lauką 
Pamišęs siaučia vėjas — 
Išgirdęs gervių klegesį, 
Audros išvydęs debesį, 
Jam švilpteli ir taukia, 
Tai šuorais šoka pralinksmėjęs, 
Tai vėl kaip vaikas stebisi 
Ruduo, atnešęs žemei liūdesį — 
Paliko jai dažų žavingą žavesį — 
Bet bėgdama dangum migla 
Tą linksmą vėją lapų pusnyse 
Užklosto — 
Ir jis — kaip kūdikis — sudėjo 

bluostą 

0 žemėje — oranžini tyla, 
Ir medžių trupančios kolonos, 
Auksinio rudenio byla, 
Ir vėjo sapnas toks geltonas — 

si 

kurių profesijų specialistus rengti 
pagal individualųjį planą. Akcen
tuojami mokymo proceso techni-
žavimo, studentų savivaldos, sa
varankiško darbo apimties didi
nimo klausimai. Tf čiau visa ta i . 
kas marino universitetinę dvasią 
— nekompetentingas centro, mi
nisterijos diktatas , unifikuoti 
mokymo planai ir programos. ' 

dogmos ir ideologiniai prietarai 
visuomenės moksluose — liko ne
pajudinta. Ryškėjo didi iul is 
modernios technikos, įrengimų, 
vadovėlių ir mokymo priemonių 
trukumas. 

Lietuvos valdžios viršūnėse 
tvyrojusią apsnūdimo, neryžtin
gumo, neveiklumo, sotaus pasi
tenkinimo atmosferą 1968 m. 

vasarą išsklaidė gaivalingu Są
jūdžio permainų vejas. Pakako 
„kelių rimtesnių iškilimų akli
nose tarybinis imperijos riaooai 
ir viskas ėmė keistis — staigiai ir 
negrįžtamai, neįtikėtiną tampu. 
Pasirodė, kad totalitarine vaMita 
niekada ligi galo nekontroliavo 

(Nukelta t 4 pat.) 
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Didžiojoje Britanijoje 

Booker'io premija už romaną 
su 4,000 keiksmažodžių 

Britanija turi nemaža įvairių 
literatūrinių premijų, bet di
džiausią susidomėjimą sukelia 
tik nuo 1968 metų kasmet spalio 
mėnesį Booker'io skiriamoji 
už romaną. Dabar ji yra verta 
20,000 svarų. Tų kitų yra kelios 
net vertesnės, bet rudeniop laik
raščiai jau pradeda rašyti, ku
riuos šešis romanus Booker'io 
komisija atrinko. Tada lošimų 
biurai jau priiminėja išlošti mėgs
tančių pinigus ne tik iš tų, kurie 
spėja pasirinkto arklio ar šuns 
greitumą, bet ir daugiausia gali
mybių turinčio susilaukti Boo
ker'io premijos romano iš tų 
šešių. 

Kai komisija sutaria, kuris turi 
būti tas laimingasis, tada laikraš
čiai dar daugiau parašo, o jeigu 
knyga kuo nors ypatinga, kaip 
šįmet, tai ir po kelis kartus lei
džiama pasisakyti. Premiją įtei
kiant, televizija paskiria visą 
valandą, leisdama dar pasvars 
tyti visus šešis kandidatus ir pasi
ginčyti, kol dar nežinoma, kam 
atiteks tas nemažas laimikis. 

Šįmet komisijos nariai turėjo 
perskaityti daugiau kaip 130 
romanų. -Jos narių dauguma pa
sisakė už Škotijos Glasgow gyve
nančio James Kelman gražiai 
Hou Late It Was. Hoic Late pa
vadintą romaną. Komisijai pirmi
ninkavo literatūros p ;sorius 
John Bayley. Nors kai k~d pasku
bėjo autorių už tą knygą paly
ginti su Proust'u. Joyce'u, Bec-
kett'u, Pinter'iu, Kafka ir Zola, o 
pats pirmininkas net genijum 

pripažino, tačiau ne t rūko balsų, 
kurie tą tariamai genialų kūrinį j 
pavadino vandalizmu ir kitais 
panaš i a i s žodžiais . Romaną 
pasmerkė ir komisijos narė Julia 
Neuberger. 

Knygoj vaizduojamas autoriaus 
miesto girtuoklis, kur is atsiduria 
policijoje, lankosi socialinės rūpy
bos įstaigoje, susit inka su kai
mynu ir sūnum, tar ias i su advo
katu. Bet toje 374 puslapių kny
goj rašytojas apie 4,000 kartų pa
vartoja tą keturių raidžių f.odį ir 
jo atšakas, kuris t ik prieš kelio
lika metų buvo išdrįsta viešai 
vartoti, o dabar už tokį gausų jo 
vartojimą vienų šis rašytojas 
laikomas genijum, o kitų litera
tūriniu vandalu, kur is sumen
kina Booker'io premiją. 

Įdomiai pasisakė buvęs Sunday 
Express laikraščio li teratūrinis 
redaktorius Graham Lord. Jo tei
gimu, iš viso Booker'io premijai 
parenkamos netikusios knygos, 
nes nusprendžia akademikai ir 
kritikai, kurie bijo pasirodyti esą 
trivialūs miesčionys. Dėl to, kai 
1985 metais Booker'io premija 
buvo paskirta Naujosios Zelandi
jos maorių rašytojai Keri Hulme 
už, sako, nepaskaitomą romaną 
The Bone People. pasipiktinęs 
Sunday Express pasišovė kasmet 
skirti 20,000 svarų premiją už 
stilistiškai parašytą ir paskai
tomą romaną. Tas nusistatymas 
sėkmingai vykdomas, nors rezul
tatai nėra taip plačiai rekla
muojami, kaip Booker'io atveju. 

Booker'io premija už 1894 metus 
Praėjusiais metais kaip tik tą 

dieną, kai buvo įteikta Booker'io 
premija, Cambridge universiteto 
profesorei anglistei Gillian Beer 
buvo iškelta mintis: jeigu tokia 
premija būtų buvusi skiriama 
1894 metais, ar būtų tinkamų 
kandidatu tam šešetukui, iš ku
rio rinktų laimingąjį? 

Profesorė padrąsino: apie tą de
šimtmetį buvę rimtu darbų — 
Hardy , Kipl ing, Stevenson, 
Wells, Conrad. Entuziastus ta 
mintis užkrėtė. Tik šįkart tą 
šešetuką a t r inko ir pasiūlė 
Everyman leidyklos pigiosios 
knygų serijos skyriaus direktore 

Hilary Laurie. Tas šešetukas: Ru
dy ard Kipling The Jungle Book, 
George du Maurier Trilby, Robert 
Louis Stevenson The Ebbtide, 
Georee Moore Esther Waters, An-
thony Hope The Prisoner o f Zen-
da ir George Gissing In the Year 
ofJubilee. Šešių asmenų komisi
ja parinko George Moore kūrinį. 
Įdomu, kad ir dabar, po 100 metų, 
gali rasti nusipirkti tuos visus čia 
suminėtus kūrinius. 

Anglijos a i r i s Moore savo 
romane vaizduoja tragiškus iš
gyvenimus girtuoklio tėvo iš 
namų išs tumtos dukters . Ji 
suviliojama ir paliekama nėščia. 

Iš Vilniaus universiteto istorijos 

Solistė Aldona Stempužienė ir pianistė Nancy Brittain koncerto metu Cleveland Music School Settlement šių metų 
spalio 23 dieną Cleveland'e. Vlado Bacevičiaus nuotrauka 

Solistei Aldonai Stempužienei — kultūrinė premija 
Solistė Aldona Stempužienė laimėjo šių metų 

Ohio Lietuvių gydytojų draugijos kultūrinę premi
ją, kurią ši draugija skiria jau 38-eri metai. Šių 
metų gegužės mėnesį Aldona Stempužienė turėjo 
savo rečitalį Cleveland'e, o spalio 23 diena daina
vo Cleveland Music School Settlement fakulteto 
koncertų serijoje. Lapkričio 19 dieną įvykusiame 

iškilmingame Lietuvos kariuomenės šventės minė
jime Cleveland'e solistė atliko muzikinę programą. 

Aldona Stempužienė dėsto dainavimą, koncer
tuoja ir vadovauja Cleveland'o lietuviškajai radi
jo programai „Tėvynės garsai". Sveikiname Aldo
ną Stempužienę jai suteiktos premijos proga! 

Anglų literatūroje pirmas toks 
ryškesnis romanas, paskirtas 
vienišai motinai. Visi tie kandi
datavusieji kūriniai paliko ką 
nors įsidėmėtina. 

Kokia vertė anuomet galėjo 
būt i dabartinių 20,000 svarų? 
Apskaičiuota, kad 416 svarų. 
Autoriaus gyvo nėra, tai sutarta 

kuriai nors mokyklai padovanoti 
po egzempliorių visų dar 
Everyman leidyklos turimų pi
giosios laidos knygų. 

Spalio 15 dieną Cheltenham 
mieste buvo suorganizuotas 
literatūros festivalis, tai jame 
padiskutuotas ir tasai naujasis 
Booker'is. 

Lietuviai, aišku, negalėtų su
rasti šešetą prieš 100 metų išleis
tų romanų ir iš jų pasirinkti 
geriausią. Bet šio amžiaus ketvir
tasis dešimtmetis turbūt jau leis
tų pasirinkti šešetuką ir iš jo tokį 
romaną, kuris būtų vertas karū
nuoti. 

Kazimieras B a r ė n a s 

— pedagoge Alma Mikaliukicnc kal̂ ><- j-ivi ;ipi»» . . -mu parieti H:<b:iHir<«'j>' *.i» tuM>į<\ jų problemas ir būdus 
joms padėti; j Q n o K u p r i o n u o t r a u k a 

Ii Menetinfo .jUettie*" savaitgalio, vykusio lapkričio 4-6 dienomi* Jaunimo 
c*ntr», Čikagoje, ir Ateitininkų namuose. Lrroont'e: 

- dr. Audrius Polikaitis nagrinėjo atsikūrusių nepriklausomoj? Urtuvoje 
ateitininkų padėti: Jono Kuprio nuotrauka 

(Atkelta iš 3 psl.) 

savųjų vergų, nuodijo, žemino 
engė, vertė paklusnia banda — ii 
vis dėlto giliosios žmogiškosios 
šerdies neįstengė užvaldyti"2 '. 
Sovietiniais dešimtmečiais for
muotą luobą nusimetė, kar tu su 
tauta ir valstybe ėmė atgimti ir I 
Vilniaus universitetas, dar kar
tą įrodęs, jog kultūra negali būti 
sunaikinta. 1988 m. liepos 1-3 
dienomis Vilniuje vykusios Balti
jos respublikų studentų „Gaudea-
mus" šventės metu plazdėjo tuo
met dar draudžiamos tautinės vė
liavos, aidėjo skanduotės: „Esti
ja! Latvija! Lietuva!" Naujųjų 
mokslo metų pradžioje iš Mask
vos buvo gautas nurodymas įvesti 
laisvą paskaitų lankymą'(nesuvo-
kiant jo esmės, nepasiūlius stu
dentams pasirinkti specialių kur
sų, dėstytojų, neturint pakanka
mai būtinų leidinių ir pan.), 
baigiamąjį marksizmo-leninizmo 
egzaminą, panaikinti filosofijos 
istorijos ir logikos disciplinų 
dėstymą. Lietuvos ir universiteto 
spaudoje pasirodė gyvų diskusijų 
sukėlę Filosofijos istorijos ir 
logikos katedros vedėjo prof. Ro
lando Pavilionio straipsniai30, 
siūlę atsisakyti vadinamųjų vi
suomeninių mokslų, o vietoj 
jų dės ty t i pasaulyje pripa
žintas akademines disciplinas. 
Šią nuostatą parėmė studentija, o 
studentų Sąjūdžio rėmimo grupių 
koordinacinė taryba surengė pi
ketą prieš dogmatinius visuome
nės mokslus ir Karinę katedrą. 
Hegemoniška šių, nepaprastai iš
plėstų, disciplinų padėtis buvo 
išjudinta. Universiteto tarybos 
1988 m. spalio 25 d. sprendimu 
jos paskelbiamos fakultatyvais. 
Šiek tiek vėliau, suvokdami, kad 
„Universiteto paskirtis — ne pri
mesti vieną kurią ideologiją, o' 
sudaryti sąlygas sąmoningai — 
t.y. įgyjamų žinių pagrindu — ją 
pasirinkti"31, universiteto dar
buotojai, nepaisydami grubaus 
Maskvos valdininkijos spaudimo, 
pirmieji SSRS atsisakė ideologi
nių disciplinų dėstymo. Įvedami 
bendrosios politologijos, ekonomi
kos teorijų4.*tęligijotyros ir kiti 
nauji kursai. Tuo žingsniu uni
versitetas nesugrįžtamai išsprūs
ta iš Centro gniaužtų. 1989 m. šiuos 
pasikeitimus iniciavęs prof. Ro
landas Povilionis pakviečiamas 
dirbti prorektoriumi, 1990 m. 
gruodžio mėn. išrenkamas aštuo
niasdešimt pirmuoju Almae Mat-
ris rektoriumi. O prieš tai — 1990 
m. pavasarį — iš universiteto pa
vadinimo dingsta sovietiniai or
dinai, Vinco Kapsuko vardas. Po 
beveik keturiasdešimties metų 
vėl aidi garbingas — VILNIAUS 
UNIVERSITETAS! 

Vilniaus universitetas, pava
dintas Vinco Kapsuko vardu, iš
liko reikšmingiausia Lietuvos 
mokslo ir kultūros įstaiga, darė 
didžiulę įtaką Vilniaus ir viso 
krašto visuomenei, jos dvasinei, 
kultūrinei raidai. Profilio platu
mų, dėstytojų ir studentų skaičiu
mi ir ypač lietuviškumu buvo 
pranokti visi kiti universiteto 

gyvenimo tarpsniai. 1955-1990 
metais visomis mokymo for
momis parengta per 60 tūkst . 
įvairių sričių specialistų (17 513 
ekonomistų, 5223 teisininkai, 
3710 medikų, 3402 lituanistai, 
2636 biologai, 2332 istorikai, 
1721 chemikas ir t.t.). Univer
si tete dirbo nemažas b ū r y s 
įvairių mokslo krypčių darbuoto
jų, beveik pusė visų Lietuvos 
mokslo daktarų ir profesorių. 
Daugelis jų, dirbdami vienokio ar 
kitokio kompromiso sąlygomis, 
kantriai ir atkakliai rūpinosi, 
kad paruošti specialistai būtų 
aukštos kultūros, įgytų t inkamą 
išsilavinimą. Sunkiais antihuma-
niško sovietinio režimo metais 
universitete išliko gyva rezisten
cijos dvasia, o jo kuriamos verty
bės padėjo saugoti tautos orumą 
ir gyvastį, gaivino žmonių dvasią, 
nepastebimai ruošė naują Lietu
vos atgimimą. Ilgas savivalės, ab
surdo, demagogijos tarpsnis įtiki
namai liudija, kad „universitetas 
yra kažkas daugiau negu palan
kios ar nepalankios politinės a r 
ekonominės sąlygos, daugiau ne
gu laiko mada, daugiau negu vie
nokia ar kitokia valdžia"32. 

(Pabaiga) 
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spalio 14. 
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Inžinierių dėmesiui 
j Vilniaus technikos universi

teto statybos fakultetas rengia 
ta rp tau t inę konferenciją tema: 
„Naujos statybinės medžiagos, 
konstrukcijos ir technologijos". 
Konferencija vyks Vilniuje 1995 
m. gegužės 10-13 dienomis. 

Konferencijoje numatomos 
tokios sekcijos: 1. Statybinių 
medžiagų technologija, 2. Sta
tybos technologija ir mene
džmentas, 3. Statybinės kon
s t rukci jos , 4. Konstrukcijų 
optimizacija ir nauji skaičia
vimo metodai, 5. Darbo ir gais
rinė sauga statyboje. Oficialios 
kalbos konferencijoje bus lietu
vių ir anglų. 

Norintieji dalyvauti konfe
rencijoje a rba joje s k a i t y t i 
pranešimą registruojasi pas or
ganizacinio komiteto p i rmi
ninką A. Juozapaitį šiuo adresu: 
Statybos fakultetas, Vi ln iaus 
technikos universitetas, Saulė
tekio ai . 11,2054 Vilnius. Tele
fonas: 76 35 91; faksas: 76 53 10. 
Pranešimų san t raukas re ik ia 
pristatyti kaip galima greičiau, 
bet ne vėliau kaip šių metų 
gruodžio 30 dieną. 

ATITAISYMAS 

Lapkričio 12 dienos Draugo kultū
rinio priedo laidoje po aktoriaus Vita-
lio Žukausko nuotrauka parašyta, jog 
jis švenčias sceninės veiklos 60 m e t ų 
sukaktį. Turėjo būti: 50 metų sukaktį. 
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