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Bernardas Brazdžionis
PER PASAULĮ KELIAUJA ŽMOGUS

Baltas baltas, kaip vyšnios viršūnė, 
Žydro veido, kaip žydras dangus, 
Kaip vėlė, kaip vėlė nemarūnė 
Per pasaulį keliauja žmogus.

Buvo draugas šviesaus Apolono, 
Buvo brolis jis meilės Safo,
Ir kely begalinės kelionės 
Nemačiau aš nuvargusio jo.

Šoko jis, gėrė jis ir dainavo 
Su Katulu Dianos laukuos,
Jam Horacijus šaukė: Bis!.. Bravo! 
Krito žiedas nuo vyšnios šakos...

„Poezijos popietės” šeimininkai ir programos atlikėjai Lietuvos ambasadoje lapkričio 7 d. Sėdi: Al
dona Brazdžionienė ir poetas Bernardas Brazdžionis; stovi iš dešinės: amb. Stasys Sakalauskas, 
rašyt. Kazys Almenas, Jūratė Sakalauskienė, pianistas Andrius Žlabys.

Poezijos popietė Lietuvos 
ambasadoje

ruošta š.m. lapkričio 7 d. poeto Bernardo Brazdžionio premijos už
Kunigaikščių miestą 60 metų sukakčiai paminėti

Juozas Kojelis: „Poete 
Bernardai, daug kartų teko 
dalyvauti Jūsų poezijos vaka
ruose Australijoje, Amerikoje, 
Europoje, o nuo 1989 m. — be- 
silaisvinančioje ir išsilaisvinu
sioje Lietuvoje. Žinau, kad 
Jūsų žodžio galia paveikdavo 
gausias išeivių auditorijas, o 
Lietuvoje — minias. Šį kartą 
Vašingtone manęs nebuvo, tad 
noriu iš Jūsų lūpų išgirsti ten 
patirtas nuotaikas. Juk dabar 
dvasiniai nusiteikimai ir iš
eivijoje, ir Lietuvoje kiti, negu 
anais laikais”.

Bernardas Brazdžionis. 
„Bičiuli Juozai, atsimenu 
anas „Megelano keliones” per 
Australiją ir literatūros ren
ginius, lankant lietuvių tel
kinius Melbourne, Sydnėjuje 
ir kt. didesniuose miestuose. 
Tai buvo drąsus žygis, pagal 
Vinco Mykolaičio Putino 
skelbtą rašytojo ar poeto pa
reigą: tautą žadinti, gydyti jos 
žaizdas, palaikyti gyvą dvasią, 
kelti ateities viltį.

Keitėsi laikai, žlugo komu
nistinė rusų imperija, pabudo 
ir išėjo gyventi jos pavergtos 
mažosios tautos; esam liudi
ninkai ir savo tautos entuzias
tingo atgimimo, ir sunkių at
kurtos valstybės dienų. Pasi
keitė ne tik šiokiadieniai, bet 
ir ateities rūpesčiai bei darbai. 
Žaizdos tebepūliuoja, bet jas 
gydyti dabartinis poetas atsi
sako, pats grimzdamas į ego- 
tistinį klaną, kuriame vis gi
liau ir giliau panyra tautiečių 
minios, reikalaudamos ‘duo
nos ir žaidimų’.

‘Žaidimų’ žaismas išvirsta į 
nepasitenkinimo manifestaci
jas, o jaunoji karta, beidėjiškai 
išaugusi, skęsta nepasotina
mų festivalių dūmuose”.

Juozas Kojelis. „Kas ėmė
si iniciatyvos Jūsų kūrybos po
pietę Vašingtone organizuoti?”

Bernardas Brazdžionis: 
„Lietuvos ambasados Vašing
tone kvietimas atvykti ir at
likti poezijos popietės progra
mą buvo netikėtas, džiugi
nantis. Nesutikti negalėjau. 
Sutarėm programą skirti Val

stybinės literatūros premijos 
(1939 m.) 60 metų jubiliejaus 
progai. Autorių pristatyti bu
vo pakviestas žymus, išeivijoje 
išaugęs, rašytojas Kazys Al
menas.

Vašingtone ir apylinkėje gy
venantieji lietuviai į renginį 
buvo pakviesti tokio turinio 
laiško: „Kviečiame į susitiki
mą su poetu Bernardu Braz-. 
džioniu. Turėsime retą gali
mybę susitikti Poetą, kurio 
žodis paženklino mūsų vai
kystės, paauglystės ir brandos 
amžiaus metus. Atsimename 
jį kaip žaismingą Vytę Ne
munėlį, sėmėmės iš jo žodžio 
vilties per tamsius okupacijos 
metus, matėme, kaip pakiliai 
jį sutiko nepriklausoma Lietu
va ....”

Juozas Kojelis: „Kvietimo 
redakcija išėjusi tarsi iš litera
to rankų. Ambasadose daž
niausiai telkiasi tik diploma
tai, ekonomistai, teisininkai, 
politikai”...

Bernardas Brazdžionis. 
„Esame įpratę matyti, kad 
ambasados ir atstovybės visų 
pirma atlieka diplomatinių ir 
politinių sferų darbus, tarnau
damos Lietuvai ir jos pilie
čiams paskirtose valstybėse. 
Diplomatinė veikla perkrauta 
darbais ir reikalaujanti tiek 
lėšų, kad jauna respublika 
turi labai siaurinti jų biu
džetą, verčiantį darbo ir veik
los apimtyje kultūros bei jos 
kūrėjų per daug nelepinti 
(kaip daroma ir pačioje Lietu
voje, mažinant ne tik kul
tūrinės spaudos, bet ir švie- 
timo/mokslo įstaigų rėmimą).

Kad kultūros žmonės ir pa
tys kūrėjai — rašytojai, poetai 
— užimtų Lietuvos atstovybių 
užsieniuose vietas, yra likęs 
tik gražus mitas, kuriame ra
sime tokias asmenybes, kaip 
O. Milašius, pats aukščiausio 
rango poetas Paryžiuje; vieni 
talentingiausių beletristų, 
kaip Ignas Šeinius Švedijoje, 
Jurgis Baltrušaitis Maskvoje, 
kitur Jurgis Savickis, talen
tingas beletristas Antanas 
Vaičiulaitis Vatikane...

Dar tebeveikius diplomatas 
veteranas Vytautas A. Dam- 
brava, ilgą laiką dirbęs Lo
tynų Amerikoje, vienas iš sun
kiai įsivaizduojamų tokio 
plataus ir sėkmingo masto 
Lietuvos atstovų, atrodo, bus 
įtaigojęs ir Lietuvos ambasa
dos Vašingtone ambasadorių 
S. Sakalauską, jauną, kupiną 
iniciatyvos, gabų organizato
rių ir darbuotoją. Tik jo ir jo 
žmonos Jūratės, ištikimos am
basadoriaus talkininkės, dėka, 
taip sėkmingai praėjo ir ši 
poezįjos popietė, suprantant, 
kad poezija ne paskutinėje 
vietoje stovi, galinti sujudinti 
ir sujaudinti gyvas širdis, kad 
ji, poezija, gali būti vienu, 
tamsą perveriančiu, spindu
liu.

Juozas Kojelis. „Kokia bu
vo publika, kaip vyko ben
drauti?”

Bernardas Brazdžionis: 
„Publika, kurios, ambasado
riaus žodžiais tariant, susirin
ko tiek daug, kaip niekad, 
sausakimšai pripildė salę; at
ėjo visų kartų žmonių — nuo 
pensininkų iki valdžios įstaigų 
darbuotojų, nuo studentų iki 
darželio, 'meškiukų Rudnosiu- 
kų’, kurie atsinešė ‘suskaity
tus’ Meškiuko Rudnosiuko eg
zempliorius, kad gautų dedi- 
'kacįją ir autografą.

Nemažai vyresniųjų, ypač 
moterų, atsinešė ‘suskaitytais 
lapais’ poezijos rinktines, dau
giausia (net kelių laidų) Per 
pasaulį keliauja žmogus, pa
brėždami, kurie eilėraščiai la
biausiai patikę. Tai: „Per pa
saulį keliauja žmogus”, „Ne
regys”, „Pavasario kelionė” ir 
kt. Tai vis eilėraščiai — ly
rinės baladės iš sukaktuvinio- 
rinkinio Kunigaikščių miestas, 
kurio pagrindinės religinės, 
tautinės ir bendražmogiškos 
temos plito ir augo vėlesnėse 
knygose: Didžioji Kryžkelė, Vi
dudienio sodai, Po aukštai
siais skliautais, Šiapus ir ana
pus mūsų laiko, kurį, naujau
sią, atsinešė autografui gauti.

Knygų dovanoms buvau po

Krito žiedas kaip naktys, kaip dienos, 
Kaip gyvenimas visas nukris, 
O jis vienas, jis vienas, jis vienas 
Praraston praeitin nebegrįš.

Baltas baltas, kaip vyšnios viršūnė, 
Žydro veido, kaip žydras dangus, 
Kaip vėlė, kaip vėlė nemarūnė 
Per pasaulį keliauja žmogus.

Eina jis pro karališkus sostus, 
Pro muziejus monarchų senų.
Nuo karūnos jų dulkes nušluosto, 
Nuo stabų užmirštų akmenų.

Per marias nemarias ir plačiausias 
Ir per kalnus vainikais baltais, 
Neįkelių, nei dienų nesiklausęs, 
Jis lig Nemuno klonių ateis.

Žengs per girią, kaip eglių ošimas, 
Pasipuošęs žiedais kadugių, 
Kaip šventosios taurės piligrimas, 
Bris per plaukiantį lauką rugių.

Baltas baltas, kaip vyšnios viršūnė, 
Žydro veido, kaip žydras dangus, 
Kaip vėlė, kaip vėlė nemarūnė 
Per pasaulį keliauja žmogus.

Iš atogrąžų girių žaliųjų,
Kaip vienuoliai, suklaupę maldos, 
Kaip atodūsis mirt pasmerktųjų, 
Amžiais amžinas balsas giedos:

—Miršta tautos, vergai, viešpatijos, 
Imperatoriai miršta seni, 
Miršta žiedas balčiausios lelijos, 
Tik tu vienas per amžius eini.

keletą nusivežęs ir suaugu
siems, ir mažiesiems, o daugu
mas gavo Lietuvoje pavasarį 
išleistą Adomo Varno paveiks
lo spalvotą kopįją „Karaliaus 
Mindaugo karūnavimas” su 
mano eilėraščiu parašyta ka
rališka priesaika, tinkančia ir 
šių dienų lietuviui”.

Juozas Kojelis: „Ar į po
pietę atsilankė kolegų rašy
tojų? Lietuvoje rašytojams 
priekaištaujama, kad į lite
ratūros vakarus ar kitus kul
tūrinius įvykius jie nelinkę 
lankytis”.

Bernardas Brazdžionis'. 
.Atsilankė Kazys Bradūnas 
su savo žmona Kazyte, atvy
kęs iš Lietuvos žiemai ir apsis
tojęs,, sūnaus šeimoje Baltimo- 
rėje; buvo ir kitas ‘lankininkų’ 
bendradarbis, tos pačios po- 

brazdžioninės kartos poetas, 
Alfonsas Nyka-Niliūnas, taip 
pat su žmona.

Bradūnas ir Niliūnas yra du 
gyvi įvykio liudininkai, stu
dentai, pradedantys jauni poe
tai, dalyvavę premijų įteikimo 
šventėje Vilniuje prieš 60 
metų.

Buvo ir, pora mėnesių už 
mane vyresnis, mano kartos 
beletristas Jurgis Jankus, už
siauginęs patriarcho barzdą, 
bet vis toks pat gyvas ir gu
vus, gero pasakotojo liežuvį

turįs, rašytojas ir bendrakal
bis. .

Ir, žinoma, jau minėtas iš
eivijos jaunesnės kartos roma
nistas Kazys Almenas.

Ne paskutinėje vietoje turiu 
paminėti ir Jono Aisčio žmoną 
Aldoną, ir Antano Vaičiulaičio 
žmoną Joaną, kurios taip pat 
mielos ir artimos, kaip ir jų 
vyrai, kolegos, anksčiau į Ana
pus išėję.

Dalyvavo ir spaudos atstovų 
— judrusis Dirvos redaktorius 
dr. Jonas Jasaitis...”

Juozas Kojelis; „Iš Jūsų

Per upelį, per ežerą gilų
Ir per lapą palaukių gėlės,
Iš pakrančių, iš tolimo Nilo
Ir iš tekančios saulės šalies.

»

Baltas baltas, kaip vyšnios viršūnė, 
Žydro veido, kaip žydras dangus, 
Kaip vėlė, kaip vėlė nemarūnė 
Per pasaulį keliauja žmogus.

TIKIU

Tikiuį kad Tu,o Dieve, Tu pašaukei mane čia 
Iš amžių glūdumos,
Man Tavo žvaigždės, einančiam per girią, šviečia, 
Kad eičiau giedras ir ramus.

Tikiu, kad Tu, o Dieve, iš karo ir žudynių
Tautų tautas vedi;
Kaip kūdikį, pro prarają ir manąją tėvynę 
Išvedęs tarsi: auk, žydėk!

Tikiu, kad Tu, o Dieve, ir meilės giesmei žodį,
Ir džiugesį akių,
Ir sielai saulės amžių, ir vergui laisvę duodi
Už vieną atdūsį — „Tikiu...”

Kunigaikščių miestas. 1939 m.

KELEIVIAI

Mes amžino kelio benamiai keleiviai, 
Mes žemės turtuolės beturčiai vaikai, 
Nuklydę į naktį, kuri nesiblaivė, 
Kur vedė ne mūsų, 
Ne mūsų takai.

Mes tarėm: —Aušra! Švinta skliautas aptemęs... 
O juoda, o gruodas, o speigas širdy,
Ojos nesutikom, kur rytmetį lemia, 
Kaip laimė — maža
Ir kaip skausmas — didi.

Mes džiūgavom: — Saulė! Ji teka. Ji šaukia...
Ji visą vidudienį laimins ir švies,
O mūsų diena dar labiau apsiniaukė,
Kaip skliautas kurčios
Ir bežvaigždės nakties.

Mes šaukėm: — Diena! Šaukėm: — Ūkanos sklaidos. 
O skendom tamsoj, o klajojom akli.
Ir mūsų kelionė tebuvo tik aidas,
Tik aidas, tik aidas 
Paklydęs kely.

Po aukštaisiais skliautais. 1989 m.

atsakymų jaučiu, kad popietė poezįjos, nors ir neprivalomas, 
praėjo nuotaikingai. Ar tokia 
nuotaika lydėjo Jus?”

Bernardas Brazdžionis'.
„Apie save jau "flaug kalbėjau, 
o apie mano programos skaity
mus tegu kalba gausi auditori
ja — jeigu jai patiko, tegu 
leidžia iš lūpų į lūpas, kad lie
tuviai poezijos dar nenumari
no, kaip amerikiečiai, kurie, 

1 turėję pasaulinio garso poetų,
dabar skundžiasi, kad esą at

ėjęs nebe poezįjos metas, kad 
reikia jos kultą atgaivinti nuo 
pirmųjų mokslo dienų įvedant

pamokas...”
Juozas Kojelis: „Kad kiek 

būčiau pamiršęs paklausti — 
ar vienas leidotės į kelionę 
skersai kontinento”?

Bernardas Brazdžionis: 
„Ne vienas. Skridome labai 
patogiai ‘United’ oro linija, 
kartu su žmona Aldona, o mus 
palydėjo ir globojo mūsų miela 
dukraitė Dalytė; abi mano 
‘Mūzos’ buvo man tikra po
pietės puošmena.

Juozas Kojelis: „Labai 
ačiū, poete Bernardai, už po
kalbį!”

S8S

„Poezųos popietėje" Lietuvos ambasadoje. Iš kairės: poetas Alfonsas Nyka-Niliūnas, poetas Bernar
das Brazdžionis, rašyt. Jurgis Jankus, Kazimiera Bradūnienė ir poetas Kazys Bradūnas.
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Įspūdingai paminėtas 
prez. Antanas Smetona

Bronius Nainys,
Šie metai žymėjo dvi lietu

vių tautos iškiliųjų vyrų su
kaktis, ir JAV lietuviai jas abi 
tinkamai paminėjo. JAV LB 
Kultūros taryba suruošė Lie
tuvos himno autoriaus, žy
maus lietuvių tautos atgimi
mo žadintojo, Visuomenės vei
kėjo, rašytojo, žurnalisto, dr. 
Vinco Kudirkos 100 metų mir
ties sukakties prisiminimą, o 
Amerikos Lietuvių tautinės 
sąjungos pastangomis sudary
tas visuomenės atstovų komi
tetas suruošė pirmojo ir tre
čiojo Lietuvos prezidento, vie
no dr. Kudirkos Sukurto him
no įgyvendintojų, taip pat uo
laus lietuvių tautos budintojo, 
Lietuvos nepriklausomybės 

■' puoselėtojo, ją paskelbusio 
1918 m. Vasrio 16-tosios akto 
pasirašytojo, valstybininko, 
advokato Antano Smetonos 
minėjimą. Dr. Vinco Kudirkos 
minėjimas buvo platesnės 
apimties, ruoštas keliolikoje 
JAV ir Kanados LB apylinkių, 
programai atlikti pasikviestos 
profesionalės talkininkės iš 
Lietuvos, tačiau nė kiek ne
mažiau įspūdingas ir, bent Či
kagos apylinkėse, gal net iš
kilmingesnis, buvo PLC, Le- 
monte, prezidento Antano 
Smetonos minėjimas, atliktas 
savomis jėgomis. Ir ne vien tik 

->Bavęs pagyrai ar bent pasis- 
f katinimui reikia pasakyti, kad 

tokiems uždaviniams atlikti 
jėgų ir mes dar nestokojam. O 
šį kartą, turbūt norėdamas 
išeiti iš tokiuose minėjimuose 

S|feWSftėju8ios-,-įprastinės tvar- 
Irenos Kriaučeliūnienės 

vadovaujamas, iš įvairių pa
saulėžiūrų visuomenės atsto
vų sudarytas, komitetus ieško
jo šiek tiek kitokio sprendimo. 
4rjįrado.
“Antanas Smetona, pergy
vendamas net kelis lietuvių 
tautą ir Lietuvos valstybę su
krečiančius laikotarpius ir ga
na ilgą laiką vaidinęs net patį 
pagrindinį valstybininko vaid
menį, norėdamas ar nenorė
damas — o tai turbūt dar nie
kas nemėgino tyrinėti — buvo 
įsuktas į stipriai prieštaringų 
srovių verpetus, aišku, nega
lėjo likti jų nepaliestas. Todėl 
ir bet kokie jo prisiminimai ar 
kitoks su jo vaidmeniu susilie
timas tų prieštaringų verpetų 
sūkurius atliepia dar ir dabar. 
Minėjimą ruošęs komitetas ne 
tik jų nevengė, bet bandė juos 
net paryškinti. Dėl to ir toji 
neįprastinė eiga: Antano 
Smetonos veiklai aptarti buvo 

Prez. Antano Smetonos gimimo ir mirties sukakčių paminėjime 
dalyvavęs Antanas Smetona (prezidento vaikaitis) su rengimo 
komiteto pirm. Irena Kriaučeliūniene. Nuotr. Viktoro Kučo

pakviesti du kalbėtojai — iš 
skirtingų visuomenės polių 
pasaulėžiūriniu atžvilgiu, 
skirtingos veiklos plotmių, 
dargi skirtingų profesijų. Pir
moji kalbėtoja — pedagogė, 
rašytoja, Draugo redaktorė, 
kultūrinės srities darbuotoja, 
teigčiau — nepartinė, ateiti? 
ninkė Danutė Bindokienė; an
trasis — dipl. inžinierius, vi
suomenininkas, daugiau poli
tinės srities darbuotojas, JAV 
lietuvių tautinės sąjungos vie
nas iš vadovaujančių parei
gūnų, Jonas Jurkūnas. .

Danutė Bindokienė kaip tik 
tuos, visuomenėje prieštarin
gas nuomones keliančius, pre
zidento Antano Smetonos 
veiksmus ir lietė, juos dar ir 
savo pačios aptarimais išryš
kindama. Paminėjusi Smeto
nos į valdžią atėjimo aplinky
bes bei jėgos panaudojimo ei
gą, ji kritiškai atsiliepė ir į to
limesnį jos naudojimą visada 
jautrioje žmogaus teisių bei 
laisvių srityje, betgi ir atsar
giai pasamprotaudama, kad 
moksleivių ateitininkų veiklos 
uždraudimas katalikiškam 
jaunimui gal net ir į gerą 
išėjo. Paskaitininkės nuomo
ne, draudimas moksleivių 
ateitininkų judėjimo per daug 
nenuslopino, bet tik dar la
biau grūdino jaunimą, skatin
damas priešintis jų dvasios 
vystymuisi varžančiai jėgai. O 
tai stiprino ir visą Ateitinin- 
kiją.

Nors tik trumpai, tačiau 
paskaitininke kalbėjo ir apie 
keleto žmonių gyvybes nusine
šusius Suvalkijos ūkininkų 
streikus, bet tik juos iškelda
ma, nei streikuotojų, nei mal
šintojų — nei smerkdama, nei 
juos teisindama. Tai irgi rei
kia laikyti vykusiu minėjimo 
turinio papildymu, primenan
čiu, kad istorijos tušuoti ne
galima.

Jonas Jurkūnas Smetoną 
ryškino daugiau kaip valstybi
ninką, kryptingą politiką, 
nors ir iš labai neturtingo 
sluoksnio kilusį, tačiau nenu
ėjusį jo brendimo laikotarpiu 
madingu socializmo keliu, bet 
likusm aiškiu dešiniuoju, net 
vadovaujančiu jų ramsčiu; 
kaip tvirtą tautos ir valstybės 
vadovą, bet nevengdamas pa
minėti ir Smetonos priešta
ringų asmenybės bruožų. Įdo
miai paskaitininkas pateikė ir 
istorikų skirtingus Smetonos 
vertinimus, ypač antruoju pre
zidentavimo laikotarpiu,

Prez. Antano Smetonos paminėjime kalba rengimo komiteto pirm. Irena Kriaučeliūnienė; prie JAV 
vėliavos — Eduardas Modestas ir Dainė Quinn. Nuotr. Viktoro Kučo

Prez. A. Smetonos sukakčių paminėjime prie Lietuvos vėliavos 
Dalė Povilaitienė ir Stasys Džiugas. A Smetonos portretas — dail. 
Adomo Varno. Nuotr. V. Kučo
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Prez. Smetonos sukakčių paminėjime muz. 
paniatorius) ir sol. Praurimė Ragienė. Nuol

Faustas Strolia (akom- 
tr. Viktoro Kučo

kreipdamas dėmesį į apie jį 
rašiusius sovietinių universi
tetų auklėtinius.

Paskaitininkai prezidento 
Smetonos veiklą aptarė objek
tyviai, abiems jis — geras pre
zidentas, tačiau klausytojų 
galvose tikriausiai liko vietos 
pamąstyti ir apie dar daug 
neatsakytų klausimų. Ypač 
apie antrąjį jo prezidentavimo 
laikotarpį ir vieną, gal net pa
tį svarbiausią klausimą, kas į 
juos dabar galėtų atsakyti? 
Vyresniųjų, anuos laikus gerai 
pažįstančių, istorikų beveik ir 
nebeturim, o sovietinių mo
kyklų auklėtiniams, nuo kurių 
to laikotarpio istorija buvo 
stropiai slepiama arba mela
gingai perduodama, prireiks 
daug metų su juo reikiamai 
susipažinti, kol galės nešališ
kai įvykius vertinti. Be to, to
kių paskaitų klausantis arba 
apie anuos laikus spaudoje ką 
nors skaitant, man visada 
kyla klausimas, kodėl tą laiko
tarpį aptariantieji paskaiti
ninkai ar juos aprašinėjantieji 
laikraštininkai kažkodėl ven
gia panagrinėti mūsų didžiųjų 
tautininkų (ne partine, bet 
tautine prasme) bei valstybi
ninkų poveikio dabartiniams 
laikams. O būtų labai pravar
tu pasvarstyti jų veiklos pa
našumus bei skirtumus tautą 
žadinant ir valstybinės nepri
klausomybės siekiant aštuo
nioliktaisiais ir vėliau — devy
niasdešimtaisiais šio šimtme
čio metais. Aišku, daug pana
šumų rastume, bet turbūt pas
tebėtume ir daug ryškių skir
tumų. Ano šimtmečio pabai
gos ir šio pradžios lietuviai 
šviesuoliai pirmiausia ieškojo 
savo tautos — užguitos, 
skriaudžiamos, kojomis try
piamos ir daugelio užmirštos 
— žadino, budino, skambinda
mi varpais kėlė iŠ miego, švie
tė iš prūsų gabenama lietu
viška spauda, kultūrino klo-. čeliūnienės paruoštas, prog- 
jimų vaidinimais. Tautininkas 
Smetona, liberalas Kudirka, 
socialdemokratas Kairys, 
krikščionis demokratas . Kru
pavičius, nepartinis Basana
vičius, kunigai ir pasauliečiai, 
visi jie buvo tautininkai, tik, 
vėl pabrėžiu, ne partine, bet 
lietuvių tautos prasme, kovojo 
dėl ‘lietuvių tautos laisvės ir 
nepriklausomybės. Ją laimėję,

jie ugdė, švietė, lavino, stipri
no lietuvių tautą, mokė ją gy
venti ir kurti savoje nepri
klausomoje valstybėje. Kiek 
tokių šviesuolių Lietuvoje tu- 

‘ rime dabar? Daugelis jų dabar 
trimituoja mums apie kažko- žinai,-kad. gavome labai ver
kią pilietinę .visuomenę, kaip 
apie didelę naujieną, lyg anais 
laikais Lietuvos valstybė buvo 
ne jos piliečių organizacija, 
bet kažkoks kitas darinys. O 
pagrindinio anos nepriklauso
mos Lietuvos ramsčio — tau
tos jau lyg ir nebereikia. Todėl 
anuos mūsų didžiuosius, tarp 
jų ir prezidentą Antaną Sme
toną, minint, jų ir dabartinio 
laikotarpio palyginimas bei jų 
poveikio dabarčiai panagrinė- 
jimas minėjimams duotų nau
jos prasmės.

Maloni staigmena buvo iš 
juostelės išgirstas, trumpas 
Antano Smetonos žodis. Kita 
staigmena — retai girdimos 
muzikės, pianistės Aldonos 
Kanaukaitės - Naudžiuvienės 
pirmas pasirodymas Lemonte, 
puikiai paskambintais F. Cho- 
pin, L. V. Beethoven, F. Schu- 
bert kūriniais. Trečia — misi
jos vyrų choro taip pat pirmas, 
labai vykęs pasirodymas tri
mis populiariomis dainomis. 
Vadovė — Birutė Mockienė, 
akompanuotojas — Faustas 
Strolia.

Iškilmingam minėjimui va
dovavo komiteto pirmininkė 
Irena Kriaučeliūnienė. Į jį iš 
Clevelando buvo atvykęs ir 
Antano Smetonos vaikaitis, 
pianistas Antanas Smetona. 
Tik pasigedome bent trumpo 
jo žodelio. Matyt, tai sukliudė 
nenumatytai ilgai užtrukusi 
kelionė ir vėlavimas. Tačiau 
panorėję, mielai šnekučiavosi 
su juo tuoj po minėjimo ren
gėjų suruoštuose pietuose.

Per minėjimą buvo platina
mas kuklus, bet vertingas, 
Viktoro Kučo ir Irenos Kriau-

raminis leidinukas, kuriame 
išspausdinta ir trumpa Anta
no Smetonos gyvenimo, veik
los, jo šeimos apybraiža. Leidi
nukas vykusiai tiko prie viso 
minėjimo sąrangos, kuris, 
nors taikomas ir ryškiam Lie
tuvos šio šimtmečio politikui 
pagerbti, kartu žymėjosi ir 
kaip skoningas, puošnus kul
tūrinis renginys.

Susitikimas su dvasingu meno pasauliu
Lietuvių dailės muziejus' 

Pasaulio lietuvių centre, Le
monte per dešimtį veiklos 
metų tapo stipria traukos vie
ta. Šis lietuvių kultūros 
židinys jau gerai žinomas, ir 
ne vien lietuviams. Ekskursi
jos gana dažnai lankosi muzie
jaus salėse. ,Ar gali nepriim
ti?, — klausia Dalia Šlenienė 
LD muziejaus direktorė, — 
jeigu skambina, ir maloniai 
prašo, aiškindami, kad tai vie
nintelė vieta Čikagoje, kur 
galima susipažinti su lietu
viška daile ir tautodaile”. Tik
rai, muziejuje svarbiausia ir 
pagrindinė yra muziejaus kau
piama kolekcija, nuolat pasi- 

‘pildanti naujais kūriniais. 
„Džiaugiamės, viskuo, kuo tur
tingi, rodomą, aiškiname. Juk 

tingą dovaną — tai Aleksan
dra Kašubienė pereitais me
tais mūsų muziejui padovano
jo skulptoriaus Vytauto Ka- 
šubos kūrinių”.

Muziejuje puikiai įrengta 
lietuvių tautodailės salė, foto
menininko A. Kezio nuo
traukų galerija, kunigaikščių 
menė, kurioje vyksta ir rimti, 
ir linksmi renginiai. Muzie
jaus veikloje labai svarbios 
fondų patalpos, todėl visi kam
peliai išnaudoti. Čia vystoma 
gana plati mokslinė, švie
tėjiška veikla, draugaujama 
su norinčiais pažinti lietuvių 
meną, tautodailę, kultūrą, 
rengiami literatūriniai vaka
rai, muzikinės popietės, kon
certai.

Šioje pastovioje muziejaus 
veikloje ryškiai išsiskiria ren
giamos parodos — kiekvieną 
kartą atvykęs į muziejų, esi 
maloniai nustebintas; ir vėl 
nauja pažintis, dažniausiai su 
nežinomu, nauju, įdomiu kū-

Dail. Joana Valaitienė. „Degantis miškas”. 1997.

Taip turėjo pasijusti klausy
tojai, lapkričio pradžioje at
skubėję į susitikimą su muzi
ka — juos pasitiko spalvingas 
tapybos pasaulis. Šios tapybos 
emocingasis koloristinis ek
spresyvumas kaskart atgims
ta, kai dar kartą nusileidžiu į 
LD muziejų ir negaliu ramiai 
praeiti prov Joanos Paltaro- 
kaitės-Valaitienės „Spalvų pa
vasarį”, puošiantį salių sienas.

Apžvalginė autorinė paroda, 
kurioje parodoma nuosekli 
kūrybos eiga (pagal paveikslų 
sukūrimo datas, pradedant 
1995-ais ir baigiant 1999- 
aisiais) rengiama tam, kad 
būtų suvokiama visuma, kaip 
brendo, vystėsi potepis, gilėjo 
reiškinio prasmė. Įvyko ryški, 
gal ilgai brandinta, iškrova. 
Dailininkė paveikslus tapo 
savo sukurta ir puikiai įval
dyta technika, ir tai atveria 
vartus laisvai kūrybai, nes 
dažniausiai nauja, būna ir pa
veiku, ir įdomu, o, šiuo atveju, 
ir prasminga. Visa tai žiū
rovui daro labai teigiamą po
veikį — aukštas žanro visu
mos lygis, tiek technikos, tiek 
idėjos, tiek individualybės 
prasme. Kūryboje niekada nė
ra pusiausvyros tarp to kiek 
tu nori keistis, kiek gali keis
tis ir kiek intuityviai ar 
sąmoningai stengiesi išsaugoti 
tai, ką savyje turi.

Galime jausti, kaip dailinin
kę veikia aplinka, grožis, gam
ta, bet viską lemia vidinis po
reikis. Kiekvienas kūrihys yra 
individualybės atspindys ir 
kartais jis daugiau pasako 
apie kūrėją, (taip galvoju, nors 
su dailininke nesam pažįs
tamos) nei apie kūrinį įta
kojusį impulsą, nes tapomi 
„vaizdai” transformuojami in
dividualaus išgyvenimo — jie 

spalvinių sluoksnių, sluoksne
lių, dengiančių vienas kitą ar 
prasiskverbiančių iš gilumos. 
Paveikslų struktūra, spalva, 
spalvos, ritmas, grafinis linijų 
bėgsmas, potepis, spalvos iš
siliejimo kryptis lemia tai, kas 
pagauna žiūrovo žvilgsnį ii 
priverčia sustoti, įsigilinti, lyg 
atradus sau artimo mąstyme 
žmogų, kūrėją. Gamta, saky
kim, be galo talpus ir turtin
gas simbolis, stimuliuojantis 
vaizduotę ir talentingo kūrėjo 
rankose pasiduodantis daugy
bei variacijų, čia paveiksluose 
pavirsta spalvingomis, spindu
liuojančiomis vizijomis ir ne
besvarbiais tampa paveikslų 
pavadinimai: „Miškas”, „Lau
kų, » gėlė", > „Pirmoji šalna", 
„Klevo lapas”, ar kiti, gal la
biau nusakantys pasąmonės 
vyksmą, kaip „Marso gėlės”, o 
kviečia į neramų grožio pa
saulį. Nors paroda pavadinta 
„Spalvų pavasaris” ir nors pa
veiksluose liejasi visos vaivo
rykštės spalvos: gelsvi, rusvi, 
rausvi, žalsvi tonai primena 
už lango krentančius lapus, 
gražųjį rudens metą. Stipri 
spalvinė, plastinė, emocinė 
įtaiga, išgyvenimo pojūtis, kū
ryboje, kaip ir parodoje, vi
suomet veikia žymiai stipriau, 
kai atrandi kažką nauja, ne
tikėta.

Kad dailininkės Joanos 
Paltarokaitės-Valaitienės pa
veikslai jaudina žmogaus 
jausmus, patinka jiems, paro
do maži raudoni ženkleliai, 
klijuojami prie paveikslo pa
vadinimo. Palinkėkime daili
ninkei didžiausios kūrybinės 
sėkmės ir dažniau lankykimės 
Lietuvių dailės muziejaus 
salėse, kad vėl susitiktumėm 
su dvasingu meno pasauliu.
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Stasys Džiugas Sveikiname!
VAKARO MALDA

Rymo beržų gojai užburtoj svajonėj, 
0 iš melsvų tolių veržias pažarai.
O kad Tas ateitų gojuose pažaisti,
Kur per Jį linguoja lobiuose svirnai!

Gaudžia tylus varpas maldoje parymęs, 
Milijonai šaulių melsvame dugne...
Ach, kaip gera, miela maldoje suklupti! 
Bet sakyki, Dieve, ar esi Tu čia?

Dengia rūkas pievas vakariniu mostu 
Ir nueina laimė rudenio keliu — 
...Ten toliau Smūtkelis kryžkelėjparymo: 
Manyje šnibždėjo: „Į Tave tikiu!”

Panevėžio Garsas, 1937 m.

SUGRĮŠ PAVASARIS

Pražys vėl mėlynos žibutės, 
Puriena žiedą vėlei skleis. 
Sugrįš pavasaris žaliasis, 
Sugrįš vėl kloniais, paupiais...

Neverki, mylima sesute, 
Kad vargą vieškely radai.
Sužys vėl baltos sodo vyšnios, 
Dažys Tau skruostus raudonai.

Ir kris žiedelis baltas vyšnios, 
Lapelis baltas pamaži...
Ir bėgs vis dienos, slinks taip metai,
Su jais jaunystė mūs graži.

Ateities spinduliai, 1938 m.

KOKIĄ LAIMĘ MAN IŠBURSI?

Žiba akys čigoniukės 
Juodos kaip anglis. 
Kokią laimę man išbursi, 
Kokia ateitis?

Sapnavau paparčio žiedą,
Kad nuskyniau jį.
Kaukė viesulai pašėlę

j j N Rudenio nakty.

Kaimo dukterį mylėjau
Žiedas-jazminų!
Iš tos meilės tik paliko
Ašaros kapų.

Žiba akys čigoniukės 
Juodos kaip anglis. 
Kokią laimę man išbursi, 
Kokia ateitis?

1942 Kaunas

TIKĖKI, SESE...

Supratau, kai geso vakarų pašvaistė, 
Kad svajonė laisvėj nuostabiai graži...
Jau žinau, sesute, ko tu taip nuliūdus, 
Ko tu rymai vėlei baisiai nerami...

Daug dienų nuėjo Vilijos pakrantėm, 
Vienos nešė laimę, kitos mums vargus, 
Tu manai, sesute, kad Tave užmiršom, 
Kad Tėvynės žemėj skausmas vien tebus...

Tėviškės laukuose, ką gi, sese, rasi? —
Liūdesys krūtinę dar Labiau suspaus... 
Lenksies prie žiedelio, bet jis bus užmigęs, 
Tik Tave šiaurinis prie krūtinės glaus,

Tu tada matysi iš kapų kaip kelsis 
Raiteliai pabalę viduriu nakties — 
Ilgi kalavijai ant galvų švytruosis, 
Ir Tėvynės kelias Paneriu dundės.

Bet tikėki, sese, vėlei mes sukilsim, 
Ir naujai atgimsim dvasioj milžinų —
Išsilies daug džiaugsmo Vilijos krantuose, 
Daug jaunystės, juoko, laimės ir dainų.

Trimitas, 1939 m.

IŠKELIAVIMAS

Palaimins vėtros juodą naktį, 
Ranka pro debesis dangaus, 
Kai tu išklysi į pasaulį 
Ieškoti Dievo ar žmogaus.

Paliks minia, kaip tylūs vagys,
Ir balsas marių neramių — 
Tu būsi alkanas, paniuręs, 
Tu, kaip bedalis, be namų.

0 gal mirties pagaus verpetai, 
Juodasis angelas giedos? 
Praeis pavasariai audringi 
0 kur esi? O kas žinos?

Ateitis, 1940 m.

Rašyt. Stasys Džiugas, gimęs 1919 m. gruodžio 6 d., švenčia bran
daus amžiaus gimtadieni. Kūrybos kelią jis pradėjo ankstyvoje 
jaunystėje — Lietuvoje; tęsė ir Vokietijoje, kur pabėgėlių stovyk
loje leido ueviltiškas, iš savo žemės išvyto žmogaus, dienas, ir at
vykęs į JAV. Šiuo metu S. Džiugas gyvena Čikagos priemiestyje ir 
pasižymi kaip veiklus visuomenininkas. Gimtadienio proga patei
kiame pluoštą jo eilėraščių.

SAPNUOJU GIMTINĘ

Skrendu per pusnį tartum vėjas. 
Vytukas, Jonas — iš paskos.
Tos pačios čia beržų alėjos, 
Tie patys žvirbliai ant šakos.

Ant mūsų krenta baltos snaigės. 
O mes įkaitusiais veidais, 
Linksmi, ir šaltis, rodos, baigės, 
Nors spaudžia jis dar nejuokais.

— Stasiuk, jau vakaras artėja! — 
Mamytė šaukia iš namų. 
Šiurena veidus šaltas vėjas,
O man čia gera ir smagu!

— Sudie, draugai, — ranka pamoju —- 
Lovelė laukia ten manęs,
Čia pat namai šiaudinio stogo, 
Klebena vėjas langines...

Eglutė, 1951 m.

TROŠKIMAI

Paliko vasara ir saulė 
Tėvų sodyboj prarastoj.
Tamsu širdy, tamsu, pasauly — 
Tos pačios mintys ir rytoj.

O pina sapną tokį gražų 
Žvaigždėm sumirgusi naktis.
Kely laimėjimų miražai, 
Kely svajonės ir viltis.

Viltie, nušvieski tamsią mintį 
Ir vesk į tėviškės namus!
Ar kas įstengs juos užgesinti — 
Širdies ugningus troškimus?

Žiburiai, 1946 m.

PAMIEGOK, SŪNELI.;.

Pakeliu galvutę iš lovelės...
Mama sako: — Nesikelk! Anksti! 
Dar prie ežerėlio miega nendrė, 
Už visas jauniausia ir lanksti.

— Pamiegok, sūneli... Nesirūpink! 
Duoną tau uždirbsiu, kol galiu. 
Bet, kai tu užaugsi, būki geras, 
Būk nors mano laimės lašeliu...

Jei išklysti tektų į pasaulį,
Jei svetur išplauktum per marias, 
Paragauki jūros vandenėlio, — 
Mano ašaras primins sūrias.

Kiškučio vardinės, 1953 m.

Asmenybės šviesa
Vlado Bagdono autorinis vakaras

Aktorių Vladą Bagdoną pa
žįsta ne viena karta — gimęs 
1949 m., 1970-aisiais jis jau 
vaidino Jaunimo teatre (40- 
mečiai ir 50-mečiai vilniečiai 
greičiausiai prisimena V. Bag
dono jaunuolius, tarkim, miu
zikle „Ugnies medžioklė su 
varovais” ar E. Nekrošiaus 
diplominiame darbe — spek
taklyje „Medaus skonis”).

I teatrą įsiliejus garsiajam 
rež. D. Tamulevičiūtės „dešim
tukui”, atėjus dirbti E. Nek
rošiui, prasidėjo trupės bren
dimas. Jaunimo teatras tapo 
ta vieta, į kurią eidavome, no
rėdami suvokti ne tik save, 
bet ir savo aplinką, suprasti, 
kur,ir kaip gyvename. Sąjūdis 
brendo daugelyje vietų: skai
tyklose, krepšinio salėse ir... 
Jaunimo teatro spektakliuose'.

Be abejo, akt. V. Bagdoną iš
garsino E. Nekrošiaus spek
takliai, nors su juo labai no
riai dirbo visi režisieriai — 
tiek savi, tiek kviestiniai. Ta
čiau šis, neabejotinai vienas 
talentingiausių mūsų laikme
čio artistų, turi retą sugebėji
mą (ir valią!) auginti, tobulinti 
save pats. Nepriklausomai 
nuo aplinkybių, be kitų pagal
bos. Bagdono-Nekrošiaus są
junga — fantastiška, tačiau 
esu įsitikinusi, kad net jeigu 
jų keliai nebūtų suėję, Vladas 
Bagdonas šiandien vis tiek bū
tų žinomas artistas.

Prisiminkime ryškiausius 
aktoriaus vaidmenis. Tai tem
peramentingasis Merkucijus 
miuzikle „Meilė ir mirtis Vero
noje” (rež. E. Nekrošius), ne
marus savo meile ir darbais, 
deja, šuniško likimo dailinin
kas Pirosmanis spektaklyje 
„Pirosmani, Pirosmani...” (rež. 
E. Nekrošius), tironas Alek-

Aktorius Vladas Bagdonas.

Sandras Čechovo pjesėje „Dėdė 
Vania” (rež. E. Nekrošius)... 
Beje, pastaruosius du spek
taklius matė ir Čikagos publi
ka Jaunimo teatro gastrolių 
metu JAV-jose 1988 metais.

V. Bagdonas yra sukūręs Si
mono Daukanto portretą rež. 
D. Tamulevičiūtės spektaklyje 
pagal Justino Marcinkevičiaus 
pjesę; vienas sudėtingiausių 
aktoriaus vaidmenų — kom
pleksuotasis F. Dostojevskio 
herojus rež. Karnos Ginko 
spektaklyje „Užrašai iš pog
rindžio”.

Naujausi darbai — Hamleto 
tėvo šmėkla garsioje Šekspyro 
pjesėje, kurią režisavo E. Nek
rošius, o Hamleto vaidmenį 
sukūrė populiarus daininin
kas Andrius Mamontovas (šis 
spektaklis labai mėgstamas 
Lietuvos jaunimo); pagrindi
nis vaidmuo „Graiko Zorbos” 
pastatyme Kauno muzikinia
me teatre, Deividas spektak
lyje „Ana Vais” (rež. J. Vait
kus), šiuo metu — vėlgi su E. 
Nekrošiumi — aktorius repe
tuoja Otelą.

O štai dar viena talento pu
sė — dainos. Ši aistra nėra

tokia netikėta tiems, kurie se
niau pažįsta artistą: vis išgirs- 
davai jį dainuojant per radiją, 
vieną kitą įrašą pamatydavai 
kasetėje ar plokštelėje. Šios 
dainos susiklostė į rinktinę 
„Vaikystės šviesa”. Po to pasi
rodė autorinių dainų kasetė 
„Dainos sau”. Dabar štai tu
rime ir kompaktinį albumą... 
Visa tai, beje, galima bus įsi
gyti Vlado Bagdono koncertų 
Jaunimo centre Čikagoje ir 
Pasaulio lietuvių centre Le
monte gruodžio 11 bei 12 d. 
metu.

Renginius remia Tarptau
tinė telefonų bendrovė I. E. 
COM.

Ko laukti iš susitikimo su 
dainuojančiu aktoriumi? Jo 
dainose — ryškus dramos ele
mentas, prasmingas žodis, ne
mažai asmeninės patirties, jos 
labai emocingos, lengvai virs
ta žodžiu, o žodis — daina... 
Pagaliau net nesistenkime nu
matyti visko, eidami į susiti
kimą su aktoriumi. Juolab, 
kad aktorius — Vladas Bagdo
nas. Teužlieja mus jo asme
nybės šviesa.

Ramunė Zdanavičiūtė

DAIL. J. DAUGVILOS 
KURINIŲ PARODA

Dail. Jurgio Daugvilos 
skulptūrų paroda atidaroma 
š.m. gruodžio 11 d., šešta
dienį, 7:30 vai. vak., Lietuvių 
dailės muziejuje, Lemonte 
(Pasaulio lietuvių centro pa
talpose). Dail. J. Daugvila 
buvo šiemetinės Meno premi
jos, skirtos JAV LB Kultūros 
tarybos laureatas.

vakaras

Aktoriaus
Vlado .
Bagdono

TIES NAUJU SLENKSČIU
1999 m.
gruodžio mėn. 11 d., 
šeštadienį. 8 v.v.
Jaunimo Centre 
Čikagoje,
1999 m.
gruodžio mėn. 12 d., 
sekmadienį, 2 v.p.p. 
Pasaulio lietuvių Centre 
Lemonte.

Tel. informacijai: 7083860556

Zitos Drungelienės tapybos 
paroda

Jautri, meniška Zitos Drun
gelienės siela, kaip deiman
čiukas šiame smurto pilname 
pasaulyje. Gimusi 1950 metų 
rudenį, vaikystės dienas leido 
kaime pas senelius. „Dar ir 
dabar jaučiu senelio ranką, į 
kurią įsikibus ėjau nežinomais 
takais, takeliais, braidžiau po 
pievas, rinkdama gėles bei uo
gas pamiškėse. Menu nušie
nautas pievas, sudžiovusios 

?<olės kvapą, paukščių gies
mes, dangaus žydryne plau
kiančius debesis — viskas 
aplink gyva —judėjime ir har
monijoje”. Vėliau mokėsi ir 
dirbo Klaipėdos visai su me

nais nesusįjusia specialybe. 
Bet siela vis nerimo, kažko 
ieškojo, kol pagaliau atrado 
savo sielos kalbą — tapybą.

Darbuose vyrauja peizažai, 
ypač mistinė tematika. „Tapy
dama noriu atskldsti ne tik 
gamtos grožį, bet įdėti dau
giau, negu matoma paprasta 
akim. Nežinau, kas nulėmė 
mano temos pasirinkimą, gal 
tie nuostabūs salėlydžiai prie 
jūros, gal bangų ošimas 
pakuždėjo ar smėlio kopos pa
viliojo, o gal tai atėjo iš vai
kystės, — pasakoja dailininkė. 
— Tapyti paskatino noras 
ieškoti dvasinių vertybių.

Jurgio Daugvilos kūryba

PASKIRTA LIETUVIŲ 
RAŠYTOJŲ DRAUGIJOS 

PREMIJA

Lietuvių rašytojų drauguos 
valdybos sudaryta komisija — 
pirm. Sonė Pipiraitė-Toma- 
rienė, sekr. Nijolė Užubalienė 
ir narys Juozas Masilionis — 
1998 . m. literatūros premijai 
skirti, š.m. lapkričio 30 d. 
įvykusiame posėdyje vienbal
siai nutarė premiją paskirti 
rašytojai Petronėlei Orintai- 
tei už knygą Būk žmogus, 
Žabuli.

Kūrybos procese nelabai gal
voju, ar paveikslas patiks ki
tiems. Man svarbiau yra 
išreikšti savo mintį, išsakyti 
žmonėms ir pasauliui savo 
dvasios būseną, skleisti gėrį ir 
grožį. Ir jei tai pastebi kiti 
žmonės, supranta, mane labai 
džiugina”.

Darbai, kuriuos pamatysite 
nuo gruodžio 3 iki 15 d., nuta
pyti Čikagoje Zitos Drunge
lienės mėgstama technika — 
pastele ant švitrinio popie
riaus bei kartono. Tai pirmoji 
personalinė autorės paroda. Ir 
tai „tik ieškojimų ir kelio 
pradžia. Tai tik kelio pra
džia...”

Paroda atidaryta gruodžio 3 
d. Čiurlionio galerijoje — Jau
nimo centre, 5600 S. Clare- 
mont Avė., Chicago (773)775- 
7500. ula Juškvtė
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Leidiniai
Lituanisto autobiografija

„Prof. Zigmas Zinkevičius.

Balčikoniu, Vincu Mykolaičiu- 
Putinu, Baliu Sruoga, 
Kruopu, Juozu Senkum ir ki
tais svarbiais lituanistais. Zin
kevičius į partiją neįstojo, bet 
neseniai jam pateko perskai
tyti Vilniaus universiteto par
tinio komiteto ir Istorijos-fi
lologijos fakulteto partinio 
biuro pokario dešimtmečio 
protokolus. Apie tai jis rašo: 
„Tada mane ištiko savotiškas 
šokas. Jeigu kas nors, rem
damasis tais protokolais po- 
šimto ar daugiau metų, ap- 
rašinės pokario lituanistiko’s 
padėtį, toji padėtis bus ap
rašyta diametraliai priešingai, 
negu ji iš tikrųjų buvo. Mat 
tada protokolavo ne tai, kas 
vyko, bet tai, ko bolševikų par
tija norėjo”. Todėl jautė „pa
reigą aprašyti, kaip iš tikrųjų 
buvo, nieko negražindamas ir

Literatūra • menas • mokslas

Trys didieji lietuvių literatūros „šulai”. Iš kairėą: poetas Bernardas Brazdžionis, rašyt. Jurgis Jan
kus ir poetas Kazys Bradūnas Lietuvos ambasadoje lapkričio 7 d.

DRAUGAS

Lietuvio namai

k! 
*

7 Zigmas Zinkevičius yra vie- 
r'tftfe žymiausių mūsų aihžiaus 

lituanistų. Jis paskelbė Lietu
kų Dialektologiją 1965 me- 
tais. Šalia šio stambaus tomo 
jis parašė dvitomę Lietuvių 
kalbos istorinę gramatiką (19; nekoreguodamas”, kaip jis ra- 
80 ir 1981) tt- šešiatomę Liėtii- *- 
vių kalbos istoriją : (1984- 
1994), Rodyklės ir Bibliografi-

• ja pasirodė atskira knyga 
1995 metais. Parašė daug 
mokslinių straipsnių įvairio
mis lituanistikos temomis. Bet 
abejotina, ar tai būtų pakan
kamas motyvas autobiografi
jai paruošė. Daug moksli
ninkų atlieka savo darbą, bet 
neberašo apie savo gyvenimą: 
jų straipsniai yra jų gyvenimo 
istorija.

Visiškai kitaip su šita kny
ga: Zinkevičius (gimęs 1925 
metais) nuo pokario metų dir
bo. su profesoriais Juozu

Dzūkų Kietaviškės ir jų 
apylinkės

Angelė Vyšniauskaitė. Lie
tuvio namai. Vilnius — Lietu
vos Liaudies kultūros centras 
— 1999. 166 psl., 62 pav., 
tiražas 1,000 egz. Bibliogra
finė apybraiža: „Knygoje deta
liai, aiškiai, kiekvienam suvo
kiama kalba, aprašomi XIX a. 
pab."XX a. pr. lietuvių namų 
aplinka, sodybos trobesiai, 
ypač sutelkiant dėmesį į gyve
namąjį namą, jo vidų. Tačiau 
tai nėra vien buities, daiktų 
aprašymas. Pasitelkiant pa
protinę medžiagą, mįsles, pa
tarles, priežodžius, dainų cita
tas, knygoje atskleidžiamas 
giluminis namų, tėviškės, 
kaip dvasios tvirtovės ir šven
tovės, suvokimas. Pažįstamos 
savos ir drauge paslaptingos 
vietos, kuriose gimė, ramiai ir 
saugiai gyveno ištisos kartos, 
globojamos protėvių ir visatos 
Kūrėjo”.

„Knyga skirta plačiajai vi
suomenei, kiekvienam, kas 
užsibrėžęs sukurti savo na
mus, ir, žinoma, pedagogams, 
kultūros darbuotojams, et
ninės kultūros puoselėtojams, 
ji gali būti naudinga ir archi
tektams”. Duota santrauka 
anglų kalba. Taigi, čia ne ar
chitekto, statybininko patari
mai ar brėžiniai, o etnologės 
įžvalga. Rašoma ne apie na
mus, kaip trobesius, bet apie 
namus, kaip „namie” (at 
home). Žmogus gali turėti ke

letą namų, o gyvena viename, 
ir sako — „čia mūsų namai”, 
einu namo”.

Parinksiu kai ką iš profe
sorės Vyšniauskaitės panau
dotos tautosakos, susijusios su 
namais. Trobą statantis meis
tras — tai Dievo Kūrėjo at
vaizdas. Liškiaviečiai, pavyz
džiui, sakydavo: „Jeigu nenu
lenksi meistro, tai tokioje pir
kioje nebus galima gyventi”. 
Švenčioniškiai sakydavo: ^ei
gų meistrą užpykinsi, jis gali 
padaryti, kad balkiai zirzės ir 
zirzės”. Svetimas žmogus pa
sveikindavo meistrus tokiu 
tradiciniu posakiu: „Padėk, 
Dieve, kad ant vietos supūtų”. 
Štai viena mįslė: „Girioj gi
męs, girioj augo, namo pa
rėjęs, žmogui gera daro” 
(=namas). Duonkepė krosnis 
taip nusakoma: „Vašarą molis, 
žiemą brolis”, arba, „Stovi 
kampe avilys — nepaveš jo ir 
arklys”. Pora mįslių apie sta
lą: „Keturi brolaičiai po viena 
kepuraite”, arba „keturios se
sutės po vienu kepeliušaičiu”. 
Langas: „Kas žiba dieną, žiba 
n-1' ik nieko nemato”: 
„Pats • aato, o kitiems rodo”. 
Toki jygą galima skaityti 
nenustojant. ?on\ •

A. Vyšniauskaitė yra dar 
trijų knygų autorė ir penkių 
bendraautorė.

Jurgis Gimbutas

Kietaviškių monografija bū
tų dar turiningesnė, jei turėtų 
etnografijos straipsnių ir ilius
tracijų. Nėra kaimo plano, nė 
vaizdų. Tėra dvi Mijaugonių 
dvaro medinių trobesių ir 
dviejų senų vandens malūnų 
nuotraukos be jas lydinčių 

' tekstų. Viršelyje — gera Kie
taviškių plytų mūro bažnyčios 
fotografija ir šventoriaus pri
derintos architektūros arki
niai vartai.

Knygos tiražas tik 1,000. 
Bet norintiems ją įsigyti, verta 
pabandyti užsisakyti pas lei
dėją Kaišiadoryse: Savival- 
dybė-Etninės kultūros cen
tras.

Tai yra viena geriausių 
kraštotyros monografijų, iš
leistų per pastaruosius kele
rius metus: Kietaviškės. Su
darė Danutė Gudelienė, Rita 
Janušaitytė, Olijardas Luko
ševičius, Aidmantas Bernato
nis. Literatūrinis konsultan
tas Vytautas Venclovas. Kai
šiadorių etninės kultūros cen- 

------ —-r---—------------------------ tro leidykla, 1998, 295 psl., 
stras. Bet jo mokslinio darbo iliuštar., apylinkės žemėlapis. 

Leidinyje plačiai pasakojama 
Kietaviškių seniūnijos gyvavi
mo istorija nuo seninusiųjų 
laikų iki šių dienų. Skaitytojai 
čia ras daug įdomių istorijos, 
gamtos, gkonomikos, buities ir 
panašių žinių. Kietaviškės, 
arba Naujosios ir Senosios 
Kietaviškės (du kaimai), yra 
pietrytinėje Kąišiaddrių rajo
no dalyje. Dažnai vadinama 
bažnytkaimiu arba miesteliu, 
vietovė dunkso apie 7 km nuo 
Kauno — Vilniaus autostra
dos, 6 km nuo Elektrėnų. Čia 
gyvena 514 žmonių, daugiau
sia lietuviai, turi 188 ūkius 
(1996.01.01 statistiniai duo
menys).

Kietaviškių apylinkių praei
čiai daugiausia dėmesio skyrė 
patys kietaViškiečiai, pirmiau
sia — mokytojai. Kraštotyrinė 
ekspėdicįja atlikta 1994 ir 
1995 metais. Materialinę pa
galbą knygai davė kanadietis 
rašytojas Juozas Kralikaus- ’ 
kas. Straipsniai parašyti po
puliariai moksliškai, be re
klaminio 
Geografinę 
parašė D. 
detalizuotą 
parašė Vidmantas Malinaus
kas su Vilniaus universiteto 
mokslininkų pagalba.

Kokie originalūs upelių var
dai: Strėva, Spengla, Prakusa, 
Aujėdas, Kiementa. Ežerų yra 
septyni, iš viso 278 hektarai. 
Jų vardai: Ilgis, Briaunas, 
Švenčius, Aujėdas. Žinduolių 
gyvulių įvardyta net 40 rūšių, 
o paukščių keturis kartus dau
giau, net 162. Detaliose foto
grafijose matome Mažojo ere
lio rėksnio jauniklį, ūdrą, 
pelėausį, briedžiukų.

Beveik šimtas knygos pu
slapių skirta istorijai. Rašo: 
Algirdas Girininkas ir O.

šo Pratarmėje.
Zinkevičius sąžiningai atliko 

savo uždavinį ir išsamiai ap
rašė savo gyvenimo eigą, 
įskaičiuojiąnt laiką, kai jis 
buvo švietimo ir jpokslo mini-

planai visiškai neišsemti, jis 
dabar rašo lietuviškų poterių 
kalbos 'istoriją ir kaupia 
duomenis kitiems darbams: 
„Dirbsiu, kol Dievas leis” (psl. 
518), tvirtina autorius.

Zigmas Zinkevičius, Prie li
tuanistikos židinio. Vilnius, 
1999: Mokslo ir enciklopedijos 
leidybos 'institutas.“ 519 psl.

Alfred Bammesberger 
~ <••»»v.•- -H

Lukoševičius. Spausdinami ir 
trumpi straipsniai: D. Gude- 
lieriės-Švietimas, Vacio Bu- 
kausko-Mijaugonių kaimo 
šauliai, Jono Laurinavičiaus 
— Seniausioji tremtinė: Bliu- 
jienė iš Senųjų Kietaviškių, 
akla, mirusi Sibiro Krasno
jarske, sulaukusi šimto še
šiolikos metų. Labai svarų 
įnašą knygai parašė R. Jani- 
saitytė: kalba, vietovardžiai, 
papročiai, tautosaka. Veikalo 
pabaigoje išspausdinti 75 liau
dies dainų tekstai ir gaidos, jų 
paaiškinimai. Jurgis Gimbutas

Rengiama lietuvių literatūros
Y j enciklopedįja

lietuvių Literatūros ir Tau- New Yorke gyvenantis išei
vijos poetas ir vertėjas Vyt, 
Bakaitis, poeziją rašantis an
glų kalba'Ir iš lietuvių į anglų 
kalbą išvertęs nemažiau lietu
vių poetų eilėraščių bei knygų. 
Gavus reikalingus duomenis, 
Vyt. Bakaitis bus įrašytas en
ciklopedijoje. ■ '

Bus proga ištaisyti rašytojų 
sąvaduose, kituose leidiniuose 
prasprūdusias klaidas. Enci
klopedijos rengėjai, gavę Lie
tuvos Evangelikų Reformatų 
kolegijos prezidento kun. P. 
Jašinsko 1944 m. pasirašyto 
dokumento kopiją, pagaliau 
įrašys žinomo filmininko ir 
poeto, Semeniškių idilių auto
riaus Jono Meko tikrą gimimo 
datą — 1922 m. gruodžio 24 d. 
(anksčiau sąvaduose ir kitur 
buvo klaidingai nurodoma 
gruodžio 25 d.).

Kitą enciklopedijos dalį už
ims literatūrinės spaudos ir 
nemažai vietos literatūrai ski
riančių laikraščių, žurnalų, 
biuletenių, kitų periodinių lei
dinių apibūdinimai. Be abejo, 
čia bus derama vieta skirta 
vieninteliam užsienio lietuvių 
dienraščiui Draugas, leidžian
čiam populiarų šeštadieninį 
priedą, kuriame daug vietos 
skiriama literatūrai, kritikai, 
bibliografijai. Bus apibūdinti 
kadaise 
ratūros 
džiamas 
išeivijos 
žiburiai 
stoge (Australija), Aušra (Len
kijoje) ir kiti.

Enciklopedijoje skiriama 
vietos taip pat lietuvių' gro
žinės literatūros knygas, kriti
kos, publicistikos darbus lei- 
dusios ir leidžiančios leidy
klos. Jų buvo daug Vokietijo
je, DP stovyklose, o dabar 
JAV veikiantis ,A- Mackaus 
knygų, leidimo fondas”. Atei
tis” ir kitos.

tosakos institutas Vilniuje ūži' 
simojo išleisti Lietuvių Lite
ratūros Enciklopediją.
-i*- Neskaitant liėtuvių ra

šytojų sąvadų, iki šiol ne
turėjome tokios, platestlius 
mūsų literatūros barus (api
mančios, enciklopedijos, >— 
Draugo bendradarbiui pasakė 
vienas enciklopedijos redakto
rių, Lietuvių Literatūros ir 
Tautosakos institute dirbantis 
literatūros tyrinėtojas ir te- 
kstologas Vytautas Vanagas.

Bene svarbiausią ir didžiau
sią Lietuvių Literatūros Encik
lopedijos dalį užims perso
naluos — glausti, konkretūs ir 
apibendrinantys duomenys ne 
tik apie lietuvių prozininkus, 
poetus, eseistus, literatūros 
kritikus, bet ir apie vertėjus, 
publicistus, bibliografus, folk
loristus bei jų kūrybą. Supran
tama, šioje dalyje pasisteng
sime įtraukti visus literatū
roje, publicistikoje, tautosa
koje pasireiškusius išeivijos 
autorius, sakė V. Vanagas.

Į enciklopediją numatoma 
•įtraukti taip pat kitų tautų 
; literatūros darbininkus, kurių 
■veikla ir kūryba susijusi su 
Lietuva. Čia ryškus pavyzdys 

Į — Adam Mickievvicz, Vokiečių 
filosofas ir rašytojas J. G. 

‘ Herder.
— Stengsimės, kad į enci

klopedijos personalijų dalį, at
siribojant nuo dabar pagau
sėjusių grafomanų, pakliūtų 
kuo daugiau bent kiek lite
ratūroje, publicistikoje, tau
tosakoje pasireiškę plunksnos 
darbininkai, o taip pat į 

• sąvadus, kitus panąšaus po- 
! būdžio leidinius dėl vienokių 
ar kitokių priežasčių nepatekę 
literatai, — sakė V. Vanagas.

Antai, nepelnytai į jokius 
sąvadus, netgi į JAV lietuvių 
žinyno — enciklopedijos pir
mąjį tomą nebuvo įtrauktas

išeivijoje leisti Lite- 
lankai, iki šiol lei- 
žurnalas Metmenys, 
laikraščiai Tėviškės 
(Kanada), Mūsų pa-

tuščiažodžiavimo, 
charakteristiką 

Gudelienė. Gerai 
gamtos apžvalgą

Redaktorius V. Vanagas pa
brėžė, kad busimojoje enciklo
pedijoje bus apibūdinti taip 
pat lietuvių literatūros termi
nai, neįklimpstant į litera
tūros teoriją. Pavyzdžiui, isto
riniu pjūviu bus apibūdintas 
lietuviškas romanas, lietu
viška novelė, kiti literatūros ir 
tautosakos žanrai.

Enciklopedijos svarbiausius 
parengimo darbus tikimasi 
baigti iki šių metų pabaigos, o 
išleisti ateinančiais metais. 
Tai bus didelės apimties, maž
daug 80 lankų leidinys.

Algimantas A. 
Naujokaitis

Naujas „Tėvynės sargo" 
numeris

Skaitytojus vėl pasiekė šių 
metų naujas (Nr. 3-4; 99-100) 
Tėvynės sargo numeris. Tai 
svarus mintimis ir puslapių 
skaičiumi (114), kultūros, vi
suomenės, politikos bei socia
linių mokslų žurnalas.

Ant viršelio matome kovoto
jo už tautos laisvę bei ginant 
žmogaus teises okupuotoje 
Lietuvoje rezistento Vytauto 
Bogušio nuotrauką' su prezi
dentu Valdu Adamkumi. Rug
pjūčio 23-osios Juodojo kaspi
no dienos proga prez. V. 
Adamkus V. Bogušį apdovano- f 
jo Vyčio Kryžiaus ordinu.

Šiame TS numeryje skaity
tojas ras daug įdomių straips
nių, kuriuose mintis dėsto- 
įvairių sričių specialistai bei 
intelektualai. Įvadiniame sky
riuje — Krikščioniškoji socia
linė mintis — prof. habil. dr. 
Valdas Pruskus rašo apie Rin-

t■ 
kos etines ribas liberalizmo ir 
krikščioniškojo socializmo mo
kymo požiūriu. Politikos sky
riuje Algirdas Saudargas pri
stato Lietuvos užsienio poli
tikos pirmumus ir galimus 
jiems pakaitalus.

LKDP atkūrimo 10-mečiui 
randame pokalbį su Lietuvos 
krikščionių demokratų parti
jos signataru, Seimo nariu, 
buvusiu disidentu Vytautu 
Bogušiu — „Revoliucijų* laikai 
baigėsi”.

Prof. dr. Juozas Meškauskas 
pateikia filosofinių minčių 
straipsnyje „Žmogaus pagarba 
žmogui”. Taip pat filosofinių 
minčių pluoštą pateikia 
dr. Vytautas Bagdanavičius 
straipsniuose .Apginti lietu
vių tautos vardą pasaulio at
virybėje” ir „Lietuvių išeivijos 
tautiškumo svarstybos”. Au
dronė Girininkienė rašo apie

Dail. Jurgis Daugvila. Namo durys su lietuviškais ornamentais.
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Kaip čia siūloma veikli? 19 psl
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• Kaip ištaikys Grogai® cru-mą iki p ainž-a-.is galo? 33 psl

• Rūž’o krftdltaviira fondas - kol kas vienintele galimybė
pig-aiatnaiiiriii savo namą 89 psl.

Artūrą Šulioką ir etnografinio 
sąjūdžio klubų veiklą Žemės 
ūkio akademijoje aštuntame 
dešimtmetyje.

Rašinyje „Žvilgsnis į senuo
sius Žemaitijos dvarus,” jau
nas istorikas Gintautas Ere- 
minas kelionių užrašų forma 
mums primena apie dar nepa
darytus darbus, saugojant 
vieną Lietuvos kultūros ele
mentų.

Rimantas Žilevičius Kultū
ros skyriuje rašo apie seniau
sią tautišką instrumentą — 
kankles, kanklių meistrus, 
kanklininkus bei kanklininkes 
straipsnyje ,Aisūs kankleliai 
— Dievų kalba”. Dr. Kazys 
Eringis pristato dr. Petro I. 
Jokubkos knygą Gulbiniškių 
idilės. Kultūra — tautos iš
likimo garantas, Rimanto 
Žilevičiaus pokalbis su Pa
nevėžio vicemeru Petru Luo
manu bei vicemero mintys 
apie Aukštaitijos sostinės 
kultūros problemas.

Švietimo problemas Lietu
voje nagrinėja prof. habil. dr. 
Valdas Pruskus, „Lietuvos 
pradinių ir pagrindinių mo
kyklų mokytojų atlyginimai ir 
jų dinamika OECD šalių kon
tekste”. Straipsnyje autorius 
pateikia išsamią statistiką ir 
jos analizę pradinių bei pa
grindinių mokyklų Europoje, 
JAV ir N. Zelandijoje.

Yra ir daug kitų straipsnių
— šis Tėvynės sargo numeris 
ypač pasižymi jų įvairumu.

Ateitininkų atsikūrimo de
šimties metų sukakties mi
nėjimo konferenciją liepos 23 
d. Kaune aprašo V. Alekna — 
Ateitis atgimsta dabartyje”.

Rita Žukauskaitė-Venclo- 
vienė pokalbyje su Juozu 
Končium prisimena savo tė
velį — ateitininkų organizaci
jos kūrėją, KDP veikėją Ber
nardą Žukauską. Pranas Povi
laitis pateikia nekrologą apie 
Birutę Šlepetytę-Venskuvienę
— „Gyvenimas — tai graži ke
lionė: išsirengi, keliauji ir 
grįžti namo”.

Žurnalo pabaigoje randame 
Jovitos Morkūnaitės LKDP 
kroniką ir Algirdo Saudargo 
pateiktus LKDP dokumentus.

Reikia pasidžiaugti kruopš
čiu redaktorės Audronės V. 
Škiudaitės žurnalo paruoši
mu. Straipsniai skoningai 
išdėstyti — puslapiai neper
krauti, Skaitytojo nevargina. 
Straipsniai pailiustruoti nuo
traukomis, bet saikingai — 
neperkrauta. Žurnalas, kurį 
malonu paimti į rankas, ne tik 
pavartyti, bet jame kiekvienas 
ras ir ką paskaityti. Tėvynės 
sargo atstovas Čikagoje yra 
Pranas Povilaitis, tel. (708) 
636-9562.

J. Končius
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