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Lietuviški poteriai kaip
istorijos šaltinis
2000 metų sausio 4 d. vie
nam žymiausių dabarties lie
tuvių kalbininkų, svarbaus 6
tomų Lietuvių kalbos istorijos
autoriui, daugelio užsienio
mokslo akademijų nariui, pro
fesoriui, habilituotam dakta
rui Zigmui Zinkevičiui sukako
75 metai. Tą dieną Lietuvos
Mokslų akademijos Didžiojoje
salėje jubiliatas skaitė pra
nešimą „Lietuviški poteriai
kaip istorijos šaltinis" — šiuo
metu baigiama rašyti mono
grafija-apie lietuviškų poterių
kelią. Sveikiname garbųjį pro
fesorių ir siūlome šia tema po
kalbį su juo.
— Kodėl j ū s susidomėjote
lietuviškais poteriais?
— Žinot, man jau seniai se
niai neduoda ramybės vienas
klausimas — kodėl lietuviai
žegnojasi 'kitaip, negu visos
tautos? Mes sakome: „Vardan
Dievo tėvo..." Lenkai sako: „W
imę Qjca I Syna..." Lotyniškai:
„In nomine Patris..." Atkreip
kite dėmesį — tik lietuviai
žegnodamiesi mini Dievo var
dą, o nei lenkiškame, nei loty
niškame poterių
variante
žojįįg Į į g i e — " nėra. Čia ne
šiaip sau žodis, o Dievas. Be
reikalo, ne vietoje pavartojus
Dievo vardą buvo galima gero
kai nukentėti.
— Išeina, kad lietuviai la
biau tikintys u i tas tautas,
kurios krikščionybę pri
ėmė anksčiau?
— Matyt, turėjo būti kaž
kokios rimtos priežastys, ko
dėl pas mus atsirado šitoks
žegnojimas. Aš surinkau Eu
ropos ir kitų žemynų žegnones. Jas lyginau, ir pasi
rodė, kad be lietuvių dar taip
pat, su įterpiniu „Dievas"
žegnojasi latviai, taip pat ir
senovės prūsai — yra išlikę
trys prūsų kalba išleisti kate
kizmai. Vadinasi, su Dievo
vardu žegnojasi tos tautos, ku
rios buvo apkrikštytos vokie
čių. Tuomet aš pradėjau do
mėtis vokiečių žegnonės istori
ja. Ir paaiškėjo, kad senovėje
vokiečiai irgi žegnojosi, įterp
dami žodį „Dievas". Pasirodo,
labai gilios šio reiškinio šak
nys; buvo toks krikščionybės
nukrypimas-arionizmas, labai
išplitęs maždaug IV amžiuje.
Arionai turėjo truputį kitokią
Švenčiausiosios Trejybės sam

pratą. Kaip tik jie įdiegė į šymuose (yra išlikusių XIV a.
žegnonę žodį „Dievas". Ilgiau pradžios rankraštinių tekstų)
siai arionizmas, o su juo ir yra tokių frazių, kurių neįma
žegnojimasis įterpiant Dievo noma išversti iš lenkų kalbos,
vardą, išliko Vokietijoje. XIII bet jos visiškai sutampa su
amžiuje, kai vokiečių vienuo XIII a. vidurio vokiečių pote
liai pranciškonai mokė mūsų riais. Vadinasi, ir poteriai yra
karalių Mindaugą krikščio paveldėti iš anų laikų.
nybės ir po to krikštijo, vo — Šiaip jau iš tradicijos
kiečiai dar žegnojosi, įterpda sakoma, kad poterius į lie
mi žodį „Dievas". Juk Mindau tuvių kalbą išvertė pats
gas nei vokiškai, nei loty karalius Jogaila. Ar taip
niškai nemokėjo, taip pat ir jo galėjo būti?
visa aplinka, dvariškiai. Kaip — Tai yra niekuo neparem
vienuoliai pranciškonai jiems tas teiginys. Niekur pasaulyje,
išvertė, taip jie ir išmoko žeg bent aš nežinau tokių faktų,
notis.
kad karaliai verstų poterius.
— Bet kodėl šiandien vo Gal jis galėjo išversti? Galime
kiečiai žegnodamiesi žo įsivaizduoti, kad Jogaila liepė.
džio „Dievas" jau nebesa Kam jis galėjo liepti? Nusta
tyta, kad Vilniuje jau per
ko?
Lietuvos
krikštą
— Paaiškinti būtų galima pirmąjį
tuo, kad arionizmas ilgainiui buvo pranciškonų vienuoly
prarado įtaką — buvo net pa nas. Kaip tik pranciškonai vie
skelbtas erezija Tačiau vo nuoliai labai prisidėjo prie Jo
kiečių mitologijoje, jeigu atsi gailos krikšto. Jeigu Jogaila ir
randa reikalas žegnotis, ten būtų liepęs, pranciškonams
„Dievas" įterpiamas. Sakysim, versti nereikėjo — jie turėjo
yra tokie užkalbėjimai prieš poterius išsivertę ir iš tradici
gyvatės įkandimą. Kai gyvatė jos išlaikę. Greičiausiai tie
peržegnojama, tuomet įterpia pranciškonai ir mokė Jogailą.
mas „Dievo" vardas. Šią tra
— Bet jeigu poteriai vers
diciją išlaikė liaudies atmin ti iŠ vokiečių kalbos, vadi
tis.
nasi, ptis?1 Vft^nsr*1 WT Lietu
Aš išaiškinau, ir tai dabar vos apsikrikštijimo laikas?
— Be abejo. Aš prie to dar
neabejotinai tikras dalykas,
kad į lietuvių kalbą poteriai prieisiu. Išaiškinus žegnonės
buvo išversti ne iš lenkų kal kilmę, man kilo dar kita pro
bos Vytauto-Jogailos laikais, blema: kodėl Jogailos krikšto
bet iš vokiečių kalbos Mindau metu (faktiškai tai buvo an
go laikais. Kaip sakiau, lenkai trasis krikštas!) žegnonė ne
niekuomet nevartojo įterpinio buvo pakeista? Galėjo be žo
„Dievas". Taigi čia yra pavel džio „Dievas" lenkų ar lotynų
poterių pavyzdžiu. Juo labiau,
das dar iš Mindaugo laikų.
— O kaip yra su poteriais kad Jogailos metu arionizmas
— ar ir jie versti iš vo buvo pasmerktas kaip erezi
kiečiu kalbos, o ne iš len ja. Klausyk, nei šis, nei tas —
reikia naikinti ereziją, bet ji
kų?
Ir man iškilo toks klausimas paliekama nepakeista. Aš ran
— kaip su visais kitais pote du tiktai vieną paaiškinimą:
riais? Juk Mindaugą ir jo dva matyt, antrojo krikšto metu
riškius turėjo mokyti ne tik Lietuvoje jau daug daug
persižegnoti, bet ir poterių. žmonių žegnojosi, kaip buvo
Juk negi krikštys vien tik iš išmokyti. Be to, krikščionių
mokytą persižegnoti? Aš pra misionieriams rūpėjo sunai
dėjau rinkti poterių tekstus kinti dar išlikusias pagonių
įvairiomis kalbomis ir turiu šventyklas, išguiti stabmel
prisirinkęs didžiausią rinkinį. diškus papročias. Matyt, ne
Kadangi susirašinėju su dau laikas buvo gerinti poterių lie
geliu pasaulio lingvistų, jie la tuvišką vertimą, į juos buvo
bai daug padėjo. Be to, reikėjo numota ranka. Kronikos raT
patikrinti ne tik šių dienų, soma, kad Mindaugas buvo
bet ir seniausius įvairiausių pakrikštytas su šeima, arti
kalbų tekstus. Ir pasirodo, maisiais ir daugybe bajorų.
kad lietuviškuose poteriuose, Kokia ta daugybė, galime tik
ypač anksčiausiuose jų užra spėlioti. Istorikai mano, kad

Vinco Svirskio ir liaudies skulptorių kryiiai Taikossosios dalios oratlejuje, Vilniuje, vykstančioje
parodoje „Krikščionybe Lietuvos aMne". Nuotr. Kitos
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vių raštijos pradžią paank kiausi tokio metodo: kiek gali
stintume mažiausiai dviem ma artinau prie pirmutinių
šimtmečiais. Ar bent yra seniausių poterių įrašų, nes
tokia galimybė?
ten daugelis vartojamų žodžių
— Be jokios abejonės, prieš skirtingi nuo dabartinių. Ma
M. Mažvydą, t.y. prieš 1547 no rekonstruotas poterių teks
metus, buvo lietuviškai ra tas, žinoma, kaip ir visos re
šoma. Tiktai M. Mažvydas konstrukcijos, 100 proc. tiks
išleido pirmąją spausdintą • lios būti negali. Bet vistiek ji
knygą. Spauda juk atsirado ly yra gerokai artima.
giai šimtas metų prieš pirmo
Rekonstruotą tekstą lyginu
sios lietuviškos knygos pasiro
su
seniausiais užrašymais.
dymą. Vienok Lietuvoje ne
Aiškiai
matyti, kas pakitę, ir
buvo spaustuvių. Dar ir M.
tas
pakitimas
gana ryškus.
Mažvydo knygai išeinant ne
buvo — tik Karaliaučiuje. Atmetus fonetinę, morfologinę
Mindaugo laikais jau buvo raidą, kitus dalykus, labai
šiek tiek lietuviškai rašoma, krenta į akis tai, kad poteriai
buvo mokančių rašyti. Bet buvo perdirbinėjami, artinami
spaudos nebuvo. Pirmieji prie lenkiškų poterių. Tiesa,
rankraščiai žuvo, nes pasidarė iki antrojo krikšto jie, matyt,
absoliučiai nereikalingi. Kada dar nebuvo perdirbinėjami. 0
atsirado spausdintos knygos, po antrojo krikšto į Lietuvą
Prof. Zigmas Zinkevičius, 2000 m. sausio 4 d. sulaukės 75 metų rašytiniai tekstai virto maka- plūstelėjo kunigai lenkai, ku
amžiaus.
latūra. Išliko tiktai tokie lietu rie ėmėsi darbo — polonizuoti
viški rankraštiniai tekstai, poterius. Tačiau, sprendžiant
apie pora tūkstančių. Aniems kiečiai XIII amžiuje čia jung
kurie buvo įrašyti į spausdin iš pirmųjų užfiksuotų poterių,
laikams tai yra daug. Jie, ma tuko neturėjo. Šis antras fak tas lotyniškas knygas. Kitokių tas perdirbinėjimas dar nedi
tyt, pakrikštyti niekur ne tas tik patvirtina pirmąjį. Be spausdintų knygų tada nebu delis — šiek tiek pakreipta
prapuolė. Juo labiau, kad Vil to, išlikusių reliktų radau ne vo, tik lotyniškos. Vadinasi, viena kita frazelė. Ne tiek
niuje antrojo krikšto metu tik žegnonėje, bet ir pačiuose iki spaudos atsiradimo, iki daug pokyčių ir XVI a. poterių
pirmuosiuose poterių užrašy pirmųjų knygų pasirodymo tekstuose, gal kiek daugiau
buvojau trys bažnyčios.
— Kam tuomet prireikė muose. Ir netgi šių dienų pote nebuvo kur įrašyti, nes nebu XVII a. Bet XVTII a. ir XDC a.
riuose yra išlikę pirmykščio vo pačių knygų. Juk ir Min pirmojoje pusėje į lietuviškus
antrojo Lietuvos krikšto?
vertimo elementų. Yra tokių
poterius buvo grūste prigrūsta
— Mes kartais į Lietuvos frazių, žodžių, kurie niekaip daugo laikais turėjo būti už
lenkiškų žodžių. Sakysime,
krikštą žiūrime vienašališkai. negalėjo būti išversti iš lenkų rašyti poteriai ar kokios mal
dabar meldžiamės Sveika Ma
Viduramžiais buvo laikomasi kalbos, bet turi atitikmenų dos. Tačiau jos negalėjo išlikti,
rija, malonės pilnoji, o tuomet
tokios nuostatos: jeigu valdo X i n a. vidurio vokiečių pote o išliko tiktai tos vėlesnės, ku
sakydavo: Sveika Marija, losvas krikščionis,••. tai ir šalis riuose. Matot, viską išdėstyti rios buvo įrašytos į lotyniškas
kos
pilna ir t.t. Gausu smerkrikščioniška. O ar liaudis reiktų labai daug laiko ir vie- knygas. Kodėl jos išliko? Tada
ties, adynų, žyvatų ir t.t.
krikščioniška, ar ne, niekas
tos. Aš pasitenkinsiu vienu spausdintos knygos buvo labai
— LDK buvo įkurtos ke
nekreipė dėmesio. Jeigu valdo
kitu pavyzdėliu. Paimkim brangios. Žmonės jas saugojo lios vyskupystės. Ar kiek
vas pagonis, šalis laikoma pa
viena atskirai rūpinosi sa
goniška. Kol Mindaugas dar „Tikiu į Dievą tėvą": Mes sa- ir taip išliko.
— Jums rūpėjo atstatyti, vo ganomaisiais, religine
buvo nenužudytas, popiežiaus kome: „Tikiu į Dievą tėvą,
visokiuose raštuose Lietuva dangaus ir žemės sutvėrėją". kaip atrodė Mindaugo lai literatūra?
buvo traktuojama kaip krikš „Sutvėrėjas" lietuviškuose po kais išversti mūsų poteriai.
— Jeigu grįšime į pirmuo
čioniška šalis. Jeigu Mindau teriuose atsirado vėlai. Se Kaip pasisekė rekonstruk sius poterių užrašymus, pas
gas nebūtų buvęs nužudytas, niausiuose įrašuose yra: „dan cija?
— Atlikau tokį eksperi tebėsime, kad jie labai skiriasi
jeigu jis būtų palikęs įpėdiniu gaus ir žemės darytoją..." Tai
pagal vyskupijas. Be abejo,
savo sūnų, irgi krikščionį, yra aiškus vertinys iš XIII a. mentą — duoti šiandien iš mums labiausiai rūpi rytinė
būtų prasidėjusi krikščionių vidurio vokiečių kalbos: schep- versti žmogui, kuris nemoka Lietuvos dalis — Vilniaus vys
epocha. Beje, Mindaugas, siek fer — darytojas, kūrėjas. Šitas poterių, bet gerai moka XIII kupystė, nes čia buvo anks
damas monarchijos tęstinumo, darytojas mūsų poteriuose iš- a. viduramžių vokiečių kalbą čiausiai išversti poteriai. Rei
iš popiežiaus buvo išsirūpinęs liko per visą XVI ir net XVII ir prastokai, bent netobulai — kia pasakyti, kad Vilniaus
leidimą karūnuoti savo sūnų. amžių. Tiesa, jau maždaug lietuvių kalbą. Ir kad verstų vyskupystės poteriai labai ski
Tačiau šiuo leidimu istorijoje nuo XVI a. vidurio šalia dary- pažodžiui, nes taip versdavo rias nuo dabartinių: kita leksi
nebuvo pasinaudota, nes kar tojo atsiranda ir variantas viduramžiais. Sunku būtų pa- ka, skiriasi terminologija. Sa
tu su Mindaugu buvo nu „daugaus ir žemės sutvertąją", tikėti, kad iš Rygos atvažiavę kysim, nėra žodžio pragaras
žudyti ir abu jo sūnūs. Jeigu Čia jau aiškus pataisymas pa- vokiečiai tobulai mokėjo lietu- nei pekla, o paskanda, t.y. kur
aplinkybės būtų susiklosčiu gal lenkiškus poterius Stwor- vių kalbą. Ilgai ieškojau ir su- skandinama. Apskritai Vil
radau tokius reikalavimus ati niaus vyskupystės seniausių
sios kitaip, šiandien visi saky zyciecl.
Dar kitas faktas. Paimkime tinkančią Vilniaus universi spausdintų tekstų bažnytinė
tume, kad Lietuva buvo ap
krikštyta XIII a. viduryje, t.y. iš „Tėve mūsų" frazę teesie teto germanistę, docentę Iną terminologija labai įdomi. Sa
tavo valia. Lenkiškai yra badz Mekstinaitę. Ji yra žydė — la kysime, skaistykla (vėliau iš
1253 metais.
wola twoja. Šita frazė jau yra bai tinka, yra kalbos istorikė,
Bet kiti valdovai iki Jogailos pirmuosiuose mūsų poteriuo seniausius vokiečių tekstus lenkų atsirado čyščius) yra
buvojau nebe krikščionys, tad se, seniausiuose užrašymuose. skaito, yra gerai juos iš- naujadaras, o tuomet Vilniaus
ir kraštas traktuotas kaip Tačiau reformato Merkelio studijavusi. Žinoma, lietuviš- vyskupystėje buvo prausta.
nekrikščioniškas. Antrojo — Petkevičiaus 1598 metų kate- kai ji gerai kalba, bet aš ją pri- T.y. ten tu būsi nuprausia
Jogailos — krikšto metu pra kizme tarp kelis kartus pasi- grasiau, kad j kalbos kultūrą mas. Žodžio nuodėmė nebuvo,
sidėjo nenutrūkstama krikš kartojančių „Tėve mūsų" va- nekreiptų dėmesio ir prašiau, o prasirastis. Matot, prasirasti
reiškia prasižengti arba nusi
čionių valdovų tąsa.
riantų yra ir toks: vietoj tavo kad verstų pažodžiui. Tą jos kalsti. Tokių pavyzdžių daug.
Tarp kitko. Vatikanas yra valia pavartota tavo noras, vertimą reikėjo archaizuoti,
specialiai lietuviams ir lat Vokiškai yra deine Wille. Ka- priartinti Mindaugo laikų lieVilniečiai tais laikais turėjo
viams aprobavęs žegnonę, dangi M. Petkevičiaus kate- tuvių kalbai. Čia jau mano, ne tik kitokių bažnytinės kal
įterpiant žodį -Dievas". Taigi kizmas yra dvikalbis, len- kaip kalbos istoriko, pareiga, bos žodžių, bet buvo labai
galima nebijot;, kad tai yra kiškame tekste yra bądz' wola Matot, reikia ne šiaip sau pri įdomi ir pasaulietinė termino
erezija, dėl t keisti poterių ttvoja, o lietuviškame — tavo artinti Mindaugo laikų lietu- logija. Sakysim, tarybiniais
tikrai nereikė? Savo ruožtu noras. Tai jau daug ką pasako, vių kalbą, bet kuri buvo var- metais autoinspektoriai, keli
tokia žegnonė lieka kaip svar M. Petkevičius katekizmą ver- tojama Vilniaus krašte, Rytų ninkai vartodavo terminą ap
bus istorinis dokumentas, ro tė iš lenkų kalbos vergiškai, Lietuvoje. Mindaugo gimtinės važiavimas. Dabar sakome
dantis, kad ištakos yra labai tiesiog pažodžiui. Šio kalba la- reikia ieškoti tarp Kernavės, apylanka, o vilniečiai turėjo
senos.
bai prasta, išskyrus poterius Trakų, Vilniaus ir Ašmenos. nuostabiai gražų terminą —
— Kokie kiti argumentai — jų kalba graži. Vadinasi, Turint galvoje, kad anuomet lankstas. Deja, reikia pasaky
paremtų jūsų atradimą, katekizmo autorius poterius tarmybių skirtumas buvo daug ti, kad ši vilniečių kalba žuvo.
kad poteriai, vadinasi, ir nevertė, o paėmė iš seno pa- mažesnis, negu dabar, senas Rašytiniai tekstai, žinoma,
krikštas pirmiausia atėjo veldėtus. Ir viename variante formas rekonstruoti daugeliu išliko, bet pati šnekamoji kal
ba žuvo. Kodėl? XVIII a. pra
ne iš Lenkijos, bet iš Vokie išliko — teesie tavo noras. Ir atvejų nesunku.
tijos?
dar kas įdomu dėl poterių: M. — A r XIII amžiaus lietu- džioje, sulenkėjus ir perėjus
— Yra ir kitas požymis, ro Petkevičiaus ir kitų mūsų vių kalba labai skyrėsi nuo prie lenkų kalbos Vilniaus
miesto šviesuomenei, nebebu
dantis, kad žegnonė buvo iš senųjų raštų poterių kalba vi dabartinės?
sur
išsiskiria
iš
konteksto
vokiečių kalbos išversta. Iki
— Žinoma, skyrėsi. Lengva vo kam toliau ta kalba rašyti.
savo
archaiškumu,
senumu,
XJX a. vidurio pač Mažojoje
rekonstruoti fonetiką, sunkiau Paprasti žmonės buvo beraš
yra
paveldėta
iš
labai
senų
Lietuvoje, Karaliaučiaus krašmorfologiją, bet galima, sun čiai arba šiek tiek mokėjo
te, prieš „sūnaus" nebuvo laikų.
kiausia — leksiką, žodyną. skaityti, o patys rašyti religi
jungtuko „i r' Vardan Dievo
— Jeigu surastume Min Matėt, žodynas greit kinta ir nių knygų, katekizmų, žino
tėvo, Sūnau* r Šventosios daugo laikais vienuolių negalima imti tų žodžių, ku ma, negalėjo. Kas buvo pada
Dvasios... Ir lotynų, ir lenkų pranciškonų verstų lietu riuos dabar vartojame. 0 gal ryta?
(Nukelta i 4 n»M
kalboje čia jir.-™kas yra. Vo viškų poterių tekstų, lietu tada jų dar nebuvo? Čia aš lai
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Alfredas Franckaitis —
poetas ir vertėjas
Algimantas A. Naujokaitis

2000 metų pradžioje prof. 1961 m. Amerikos Psichologų mėjimo, todėl buvo išleistos
Vokietijoje, Sulingeno mies O štai 1999-siais metais A.
dr. Justinas Piktinas švenčia sąjungai (APA). 1978 m. APA dvi Tarptautinės studentų kitelyje
gyvena ir kuria, jau 78 Franckaitis tapo ne tik vertė
suvažiavimą
Toronte
turėjau
dos
Trečiojo
pasaulio
šalims
dvi garbingas sukaktis — tai
metų
sulaukęs,
lietuvių poezi ju, bet ir poetu — metams bai
papigintomis
kainomis.
Buvo
50 metų akademinės kūrybos valandą laiko apibūdinti savo
jos
vertėjas
į
vokiečių
kalbą giantis Rašytojų sąjungos lei
išleisti
Dėstytojo
vadovai
an
gyvenimą
ir
karjerą
jaunes
ir 80 amžiaus sukaktys. Ta
Alfredas Franckaitis. Jo gimi dykla išleido jo lietuviškai
proga kreipiamės į mielą su niųjų labui. Vadovavimas pir trai ir trečiai laidai, nes jau
nės gilios šaknys glūdi Ma parašytų eilėraščių knygą
kaktuvininką su keletą klau mosioms tezėms, vėliau diser pirmą laidą prisitaikė žymus
žojoje Lietuvoje. Kaip sakė Meilės ir ilgesio eilės. Tai įvai
tacijoms, taip pat buvo įspū u-tų skaičius.
simų.
pats A. Franckaitis, jo protė riu laiku — nuo 1985 iki 1994
— Yra šimtai mokslo ir dingas.
— Kur to pasisekimo
viai šimtmečiais gyveno Ryt metų — parašyti A. Franc— Nors akademikai per priežastis?
meno sričių. Kaip pasirin
prūsiuose, netoli Stalupėnų, kaičio eilėraščiai.
kote studijuoti psicholo daug nemėgsta administra
— Tiksliau būtų sakyti —
Rašytojų klube surengtose
ten, kur Kristijonas Donelaitis
cinių pareigų, Jums jų irgi nežinau. Gal įdėtos darbo va
gija?
šios
knygos sutiktuvėse Ra
ėjo
kantoriaus
—
giedojimo
teko.
Galvoje
turiu
Jūsų
— Gal kad galėčiau geriau
landos, gal kad Amerika te
šytojų
sąjungos pirmininkas
mokytojo
—
pareigas,
o
vėliau
vadovavimą
Vaikų
psichosave ir kitus suprasti, ugdyti
bėra „neribotų galimybių ša
V.
Sventickas,
be kita ko, taip
buvo Tolminkiemio klebonas.
save ir spręsti asmenines ir diagnostikos centrui, Mo lis", gal motinos įkvėpta meilė
atsiliepė
apie
A. Franckaičio
Gimęs ir su tėvais gyvenęs vo
kitokias problemas. Apsispręs kyklinės psichologijos pro pareigai.
rinkinį:
kiškame Karaliaučiuje, nepri
ti padėjo ir stiprus Miuncheno gramai, Psichologijos kate
— Kokia buvo Jūsų ko
— Viename knygos eilėraš
klausomos Lietuvos laikais su
u-to Psichologijos institutas, drai bei Vaikų ir šeimos legų bei bičiulių reakcija?
tyje Alfredas Franckaitis pa
visa
šeima
apsigyveno
Kybar
vadovaujamas Phillip Lersch. centrui. Ką šiose pareigose
— Argi galima žinoti, ką ko
Vėliau jis tapo mano disertaci patyrėte, kad galėtumėte legos ar bičiuliai turėjo savo
tuose, o 1926 m. persikėlė į sakoja apie stalo gėrybes —
apibendrinti ir sukauptą
jos vadovu.
Kauną. Ten Alfredas mokėsi prancūziškus valgius, italų
mintyse, juo labiau Širdyse.
— Nuo atvykimo \ Ame patirtį perduoti būsimai Tiesa, buvo paskatinimo, buvo
pradžios mokykloje, vėliau — vyną, konjakus, bet didžiausiu
riką visą laiką gyvenate kartai?
gimnazijoje. Jos nebaigė, nes skanėstu poetas vadina bulves
ir varžybų... Kai kurie turėjo
Detroite ar jo pašonėje.
— Nėra gera būti „vedžio žymiai geresnes sąlygas, bet
1941 m. Franckaičiai buvo re su rūgusiu pienu. Tokiu patie
Didžiausią dalį savo mo jamam už nosies", daug ge mažai ką pasiekė.
patrijuoti į Vokietiją. Nuo ta kalu, metaforiškai kalbant,
kslinio gyvenimo pralei riau pačiam perimti inicia
da ir iki šiol jis su savo pasi galima pavadinti Franckaičio
— Ar universitetas tai
dote Detroito universitete. tyvą. Dera pasitikėti savimi,
ligojusia žmona ten ir gyvena. eilėraščiukus (paties auto
Iš laivo tiesiai į universite savo talentais ir įgūdžiais. Pa irgi pastebėjo ir įvertino?
Baigė teologijos mokslus, pas riaus tartas žodis). IŠ jo kny
— Palyginti greiti pakėli
to dėstytojo kėdę. Kaip tai vyzdžiui, sukūrus Mokyklinės
gos patiriame, jog poetas yra
mai
profesūroje,
suteikimas
Prof. dr. Justinas Pikūna* 3000 m. sausio 7 d. sulaukė 80 metu. toriavo, ilgai dirbo labdaros
įvyko?
psichologijos programą, iškilo
susigyvenęs su tokia lietuvių
įstaigoje.
profesoriaus
vardo
visam
gy
amžiana. Čia ji matome Vytauto Didžiojo universitete 1999 m.
— Brolis Stasys gyveno De klausimas, kur studijuojantie
kalba, kokia ji buvo jo vai
venimui
daug
ką
pasako.
birželio
m*n.
su
kai
kuriais
savo
leidiniais.
troite — pas, jį atvažiavau. ji galės atlikti pradinę prak
Gyvendamas svetimoje šaly kystėje ir kokia vartota dau
—
Po
„pensijos*
tarsi
i
i
Žinojau, kad dr. Pranas Pada- tiką? Geriausiai po tuo pačiu
je, A. Franckaitis niekad ne gybės mūsų praeities poetų,
lis dėsto ekonomiką Detroito stogu — organizavau Vaikų naujo pražydote akademi sote bent keliolikai moksli tauto Didžiojo u-tas išleido dvi pamiršo Lietuvos. Būdamas
kuriuos Franckaitis verčia į
u-te. jam paskambinau ir susi psichodiagnostikos centrą (vė niame pasaulyje, jau Lietu nių, profesinių bei visuo mano knygas.
poetinės prigimties, rašyda vokiečių kalbą. Tai suteikia jo
voje.
Salia
profesūros
jau
—
Pabaigai,
vienas
«,polimeninių organizacijų, dau
tarėm susitikti. Nuvažiavau į liau pavadintą Vaiko ir šeimos
mas vokišką poeziją, aktyviai
u-tą, pasikalbėjom ir jis mane centru). Įdėjau daug darbo va spėjote išleisti ir keletą gelyje jų turėjęs vadovau tinis" klausimas. Esate gi ėmėsi taip pat Lietuvos poetų lietuviškai kūrybai šiek tiek
„senoviško" savitumo. Būsenų
įsuko į vėžes, nes u-te vienas landų ir pasekmės buvo svarbių knygų. Kas visa tai jamas pareigas. Kokia or męs gražioje . Dzūkijoje,
vertimų. Į vokiečių kalbą iš ir įvaizdžių konkretumas —
paskatino?
kur
dabar
rengiamas
Grū
ganizacija
bei
turėtos
pa
psichologijos etatas nebuvo džiuginančios. Daugelis tėvų
— Tikrai atrodo, kad pensi reigos arčiausia širdies?
to parkas, sukėlęs nuomo vertė A. Baranausko .Anykš kitas iš karto matomas Franc
užimtas.
nori gauti pirmą (arba antrą)
čių šilelį", Maironio, V. Myko kaičio eilėraščių bruožas.
— Ar akademiniame pa nuomonę apie savo vaikų ta jos metas suteikė galimybe ko
— Sunkų spręsti, gal stu nių įvairumą iki kraštu
laičio-Putino, F. Kiršos, A. Apskritai, Franckaičio atviras
voti
su
liga,
fiziškai
atsigauti
saulyje, kaip užsienietis, lentus, psichinę sveikatą...
dentų ateitininkų sąjungos tinumų. Kokia Jūsų nuo
Jasmanto, Justino Marcinke jausmingumas, veiklos-grindiir
dirbti
tai,
ką
aš
tikrai
noriu.
tuo klausimu?
susidūrėte su sunkumais?
pirmininko. Esant jaunam, tu monė
::
—
Jums
taip
pat
teko
vičiaus, kitų poetų lyrikos, J. mas potroškiais, tyras širdin
Meilė
Lietuvai
manyje
nie
~'
hl
f
ai
stačiai
iškrypimas
—
— Galiu tik stebėtis, kad
rint energijos ir noro, ta! buvo
konsultuoti
ir
tyrinėti.
Kas
kuomet
nebuvo
išblėsusi.
Ten
Grušo, A. Landsbergio dramų. gumas ir dar globėjiškas al
kaip
galima
statyti
paminklus
patyriau daug pagalbos, net
geriausia darbo dirva. Juk
iš
šių
projektų
turėjo
di
psichologams
darbo
dirva
yra
Negana to! A Franckaitis yra truizmas — toks pat retas ir
tiems,
kurie
klastingais
ir
anglų kalbos tarsena daugiau
sunku studentus ir peikti už
džiausią
pasisekimą?
neaprėpiama.
Įtampą
suke
žiauriausiais
metodais
sunai
taip pat veikliausias lietuvių nuostalgiškas, kaip tos bulvės
padėjo negu kenkė... Išvysčiau
jų veiklos nuklydimus. Prisi
liančių
aplinkybių
gausu,
ma
kino
mūsų
tautos
inteligenti
kilmės vokiečių literatūrinių su rūgusiu pienu.
—
Konsultuoti
klientus
ne
sudėtingą piešimo testą —
menu ilgą kun. M. Krupa
žos
pensijos,
žemi
atlyginimai,
jos,
jaunimo
ir
dvasininkijos
buvo
lengva
—
savaime
įsiveli
susitikimų rengėjas: skaito sa
išleido, parašiau Vaiko psi
vičiaus laišką, kuriame jis iš
Pats A. Franckaitis savo
chologijos pagrindus — leng į jų problemas, daug geriau su todėl trukumai ir badas, reiškė rūpestį dėl lietuvių ka žymią dalį? Jie vadovavo vo vertimus, pasakoja apie
laiške
knygos leidėjams aiški
šeimų
irimas
ir
daug
kitų
blo
vai atradau leidėją. Dar ne- studentais — jų klausimai,
talikų skilimo politinėje vei mūsų tautos genocidui ir ne mūsų literatūrą, deklamuoja
no:
„Nesu
naujoviškas poetas,
gybių
žymi
daugumos
varganą
vien
mūsų
tautos.
Juk
žilietuvių poeziją. Jo iniciatyva
kloje. Jis aiškiai pabrėžė, kad
' spėjus parašyti Žmogaus plėt konfliktai, sutrikimai yra žy
o
tik
senų
lietuvninkų pali
gyvenimą.
Pagalba
psichinei
masklaidos
duomenimis,
Leni
niekuo nekaltina studentų ar
ra gyvenime, prisistatė Mc- miai lengvesni. Tyrinėti man
ir lėšomis Sulingene leidžia
kuonis,
rašantis
meilės ir ilge
sveikatai
kurti
yra
labai
rei
no
ir
Stalino
įsakymais
iki
visada
patiko
—
1962
m.
vasa
jų vadovybės, o užmetimus
Graw-Hill leidyklos atstovas.
mas iš Lietuvos kilusių ir po
kalinga.
sio
eiles".
1953
m.
gyvybę
prarado
apie
ros
semestrą
praleidau
Flori
daro vyresniems veikėjams.
Parašius tyrimų išvadas —
pasaulį pasklidusių vokiečių,
— Ką patartumėte ki Taip, studentai dar tik mokosi 43 mln. žmonių. Jau sudary almanachas Heimatgruf (Tė
Apie tą ilgesį, gyvenant ki
žurnalai neatsisakė spausdin dos valst. u-te (FSU). Ten da
lyvavau „National Science tiems Amerikos ar Kana gyventi ir veikti. Giliai jau tas visuomenės teismas Rusi
toje šalyje, bet savo protėvių
ti.
viškės
pasveikinimas).
Nuo
— Universitete perėjote Foundation" (NSF) tyrimų dos lietuviams, galvojan- čiau meilę idealui ir entu joje — 2000 m. išgirsime jo 1964 m. vadovaudamas šio al šaknis turint Donelaičio že
visus profesoriaus rangus, projektų kūrime, vartojant tiems apie akademinį dar ziazmą to meto veiklos užda sprendimą.
manacho redakcijai, A. Franc mėje, A Franckaitis išsakė
— Ar yra kokia rolė psi kaitis rūpinasi, kad jame ne knygos sutiktuvėse jo paties
kol 1987 m. Jums buvo su naujai išrastą instrumenta- bą Lietuvos universite viniams ir problemoms. Tuo
tuose?
met visi kovojome dėl Lietu chologams, norintiems tal trūktų pasakojimų apie Lie skaitytuose eilėraščiuose. Ei
teiktas profesoriaus emeri ciją, tobulinant metodiką.
vos
vardo iškėlimo, dėl jos kinti tautinių ar ideologi tuvą, jos kultūrą, čia spausdi lėraštyje „Štai kaip!" jis prisi
—
įvairių
specialybių
žino
to titulas. Kokie žymiausi
— Esate bent dešimties
momentai iš tų visų metų knygų bei daugelio straips vai yra visad pageidaujami. laisvės ir nepriklausomybės... nių konfliktų sprendime?
nami jo lietuvių poezijos verti pažįsta:
— Jau sakėte „pabaigai..." mai. Pasak paties A Francpatirties?
nių bei mokslinių studijų Būtina prisiminti, kad šiuo
— Organizuotoje lietu
Štai kaip:
— Turbūt pirmoji sutartis autorius anglų ir lietuvių metu yra ekonominė krizė, viškoje veikloje dalyvau Atsakau taip, bet keliais sa kaičio, šis almanachas pasie
Radau
naują tėviškę, —
1951 m., nepasibaigus pirma kalba. Tiražo atveju, kokia todėl kurti papildomus etatus jate bent nuo 1947 metų, kintais nebūtų galima išryš kia ne tik Europos šalis, bet
Nors
čia
tėvų nebūta, —
jam darbo semestrui. Gavau knyga buvo sėkmingiau yra labai sunku, o neužimtų kada buvote išrinktas Stu kinti galimai reikšmingą psi taip pat Pietų ir Šiaurės Ame
Ir
įsikūriau
čia šiaip taip,
etatų nėra daug.
profesinį darbą Amerikoje, sia?
dentų ateitininkų sąjungos chologų įtaką, tautinius ar ki riką, kur gyvena vokiškai kal
Krašte durpynų ir pelkynų,
— Yra eilė psichologijos pirmininku. Bene svar tokius konfliktus sprendžiant.
— Žmogaus raida (Human
kaip geriau galėtų būti! Refe
Su žmonėmis kalbuosi
bantys išeiviai, emigrantai.
— Ačiū už pasikalbėjimą. Pats A Franckaitis — dažnas
ratų skaitymas — 1955 m. Development) sulaukė tolimo matų (testų), pavadintų biausias siekimas lietuviš
vokiškai,
Michigan akademijai; 1960 ir užsienio profesūros susido- paties autoriaus pavarde. koje visuomeninėje vei Ilgiausių ir darbingų metų svečias Lietuvoje, dalyvauja
Naktim
sapnai
lietuviški
—
Garsiausias jų yra Rors- kloje buvo Jūsų išrinkimas šių gražių sukakčių progai
Štai
kaip!
Poezijos
pavasarių
renginiuo
chacho sukurta metodika Ateitininkų, federacijos va
Sutiktuvėse kalbėjęs poetas
Kalbėjosi Romualdas se, yra įstojęs į Lietuvos Ra
asmenybei tirti. Kitas jų du 1967 meteis. Tas parei
Justinas Marcinkevičius sakė,
Kriaučiūnas šytojų sąjungą.
pavadintas Pikunas Gra- gas ėjote šešerius metus.
kad, jei norime įsivaizduoti
phoscopic Scale vardu. Ką prisimenate i i tų metų?
tikrą lietuvį — žiūrėkim į
Kaip tai įvyko ir ką ta ska
—
Prisimenu,
AF
veiklos
Franckaitį, nes jis yra pats
lė matuoja?
pradžioje rašiau atsišaukimą
„vėžlybiausias" lietuvninkas.
— Kas ir kaip piešiama,
minint Vasario 16-toaios 50
Kilęs nuo Stalupėnų, Tolmin
išreiškia asmens savybes, po
metų sukaktį. Pasiunčiau jį
kiemio parapijos pašonėje, kur
linkius, gabumus ir kitus
kun. Stasiui Ylai ir Tau pa
galbūt Donelaitis mokė kurį
bruožus. PGS vartojant diag
čiam koreguoti, papildyti...
nors jo protėvį, gal net iš
nostikos tikslais, tiriamajam
Tai buvo kieto darbo pra
Mažvydo katekizmo, jis išlaikė
yra įteikiamas specialus po
savo protėvių šaknis ir kalbą.
pieriaus lapas, kuriame yra džia. 1970 m. AF kongresas
Taip susisiekia ir mūsų lite
dešimt kvadratų su išspaus turėjo savo didingumą ir daug
ratūros šaknys.
dintais percepciniais stimu reikšmingų momentų, pvz.,
lais; duodami penki spalvoti klausantis K. Čiurlionio „Jū
Knygos redaktorius poetas
pieštukai (atitinkantys stimu ros" simfonįjos, pirmą kartą
Vladas
Šimkus pasidžiaugė
lų spalvas) ir prašoma pie atliekamos Amerikoje, taip
gera A Franckaičio eilėraščių
pat
girdint
kalbėtojų
mintis
ir
šiant įjungti duotus ženkle
forma, o rinkinį pavadino opti
lius. Pradžioje 1953 m. šį testą rašytojų — poetų kūrybą. Di
mistišku su nežymia drama
delę
padėką
jaučiau
jiems
ir
buvau pavadinęs „Paveikslų
tizmo gaida.
rengimo
vadovų
triumviratui
piešimo testu", bet jau 1955
Pasak Rašytojų sąjungos
m. pasirodžiusios magistrų te — dr. P. Kisieliui, J. Paskui,
pirmininko V. Sventicko, keti
zės jį vadino „Pikūno piešimo A. Žukauskui, visiems ki
nimą išleisti šią knygą A.
testu" ...Graikų kalba pri tiems.
— Daug Ir kūrybingai
Franckaitis kukliai aiškino
sidėjo ir piešimas tapo grafonoru „dėkui pasakyti Lietuvai
skopinis. Kadangi gaunama dirbant, susilaukiama pridešimt piešinių, žodis skalė paiinimų bei pažymėjimų.
— kad ir paprastais, ne
buvo tinkamesnis negu per Kuriuos ypač vertinate?
reikšmingais ir nelabai vyku
dažnai vartojamas žodis tes
siais eilėraščiukais". Bet dė
— Mažai vertinu bet kokius
tas.
pripažinimus. Vis tik man
kui jam turi pasakyti ir Lietu
buvo didelis dalykas, kai Vy- AhVedas Franckaitis Vilniuje 1S91 m. Nuotr. Algimanto tištttno
va.
—
Priklausėte
ar
priklauDalis prof dr. Justino Pikuno mokslinta knygų.
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lėšas (217,000 Lt) skirtas Lie gandas, kad E. Kalėda yra gali švaistytis tokiomis sumo
imirū*
tuvos narystės mokesčiui ragavęs kalėjimo duonos, ypač mis. Užtenka pagarsinimo, jog
įvykiai
ESBO sumokėti ir pervedinėjo po to, kai po knygos pristaty rašytojui sumokėta už dar ne
jas į savo sąskaitą viename mo Pravieniškių kolonijoje jis parašytą romaną, kaip daro
Austrijos bankų.
LIETUVIO FILMAS
atsisakė bendrauti su nuteis leidyka „Tito alba", kad
TELEVIZIJOJE
sužadintų smalsumą, kokią gi
Spaudoje intriguojančiai bu taisiais.
vo pateikiama ir romano su
„Laukiniai", regis, seniai su- katę maiše ji nupirko, juoba,
Roberto Pileckio filmas —
kūrimo istorija. Paties auto sisluoksniavusiame literatūri maišo savininkai ne pėsti, o
komedija
—
riaus teigimu, jis seniai galvo niame pasaulyje kelia sumaiš garsūs rašytojai. Tokie kaip R. romantiška
jo parašyti „trilerį", nes tokio tį, jis nėra pasirengęs priimti Gavelis, J. Kunčinas, Markas „Dear Saint Anthony" bus ro
Lietuvoje nebuvo, tačiau ėmė žmonių, kuriems sunku pritai Zingeris, o kur dar spaudoje domas San Diego, California,
si, kai atsirado laiko — 1996 kyti įprastus kriterijus. Net ir talpinami straipsniai apie tai, televizijoje š.m. sausio 16 d.,
m. rugsėjy prasidėjus jo bylai, atmenant, kad vos ne kas tre kaip jiems sekasi rašyti ir ką 10 vai. vakare, KPBS TV ka
kada neturėjo pastovaus dar čias rašytojas netelpa į tradi jie galų gale, laikydamiesi su nalu. San Diego mieste ir apy
bo. Be to, tai feido apie bylą cinius rėmus. Matyt, iš dalies tarties taisyklių, įteikė leidyk linkėse gyvenantys lietuviai
galvoti tiek, kiek reikia. Pra dėl to E. Malūko prašymas lai, ir kad lietuvių literatūra galės maloniai praleisti va
dėjo ir — metė, nes pasirodė, priimti į Rašytojų sąjungą. pasipildė dar vienu išskirtinio landą su šio jauno ir talentin
go kūrėjo darbo vaisiais. Fil
kad tai, ką parašė, yra blogai Daug ką baugina ir Boriso De dėmesio vertu kūriniu.
mas kritikų buvo labai tei
ir vėl ėmėsi tik artimųjų įti kanidzės pavyzdys, kuris iš
Vis tik ir Lietuvoje pritaiko
kintas, jog, jei pradėjo — rei leido savo eilių knygų, paskui mas tas dėsnis, kad „bestse giamai vertinamas.
kia baigti, o paskui, kai turėjo — pagal jas parašytų dainų leris" — knyga, kurią visi per
Prie Staniulio knygyno Kaune. Nuotr. Felikso Kerpausko
prasidėti Apeliacinio teismo diską, o dar vėliau finansavo ka, o tai visiškai nereiškia,
posėdis, pasiūlė romaną „Tito pagal jas pastatytą muzikinį- kad ją visi skaito. Ko gero,
LIETUVIŲ ETNINĖS
albos" leidyklai.
poetinį spektaklį Rusų dramos prie tokių iš dalies priskirti KULTŪROS DRAUGIJOS
Po to veiksmas vėlgi vystosi teatre. Su nerimu laukiama, nos rašytojų-profesionalų kny
SUVAŽIAVIMAS
nenuobodžiai. Iš pradžių auto kas bus, kai savo jėgas lite gos, apie kuriuos sukuriama
Lapkričio 13 d. Aplinkos
riaus pavardė buvo slepiama ratūroje nuspręs išmėginti žu išskirtinumo aura, tačiau ma
— romanas išleistas A Pele dikai (neseniai vienas iš Vil tyt, visi perskaito „laukinių" ministerijos Miškų ir saugomų
nio slapyvardžiu, o leidykla niuje suimtos labai žiaurios knygas, kurių autoriams ne teritorijų departamento Di
skelbė, kad ji įsigijo tarptau žudikų gaujos vadovų pareiš kiekvienas Rašytojų sąjungos džiojoje salėje vyko Lietuvių
Remigijus Misiūnas
tinius standartus atitinkantį kė norįs parašyti knygą).
narys paduotų ranką, kaip etnines kultūros draugijos su
Neatpažįstamai pasikeitusi tantiniais tiražais ir yra „best bylinėjęsis ir ragavęs kalėji kūrinį ir kad autorius pats
Reikia pastebėti, kad patys kad Vakaruose kai kas su važiavimas. Delegatus pasvei
atsikūrusios Lietuvos knygų seleriais". Tiesa, tuo pat metu mo, — ir, matyt, mano, kad to rūpinasi jo likimu — verčia į „laukiniai" kitąsyk paskatina tiktų patekti į venerinių ligų kino kultūros ministras Arū
leidyba baigia pirmąjį savo de iškilo dar vienas „bestselerių" užtenka, tačiau jo romanas anglų kalbą. Tiesa, tikroji au tokias abejones, kaip kad E. kliniką negu būtų užtiktas, nas Bėkšta. Suvažiavime ap
šimtmetį, tačiau ji
dar kin autorius — Juozas Erlickas, Bestseleris, pritaikytas praėju toriaus asmenybė buvo greitai Kalėda. Leidykla „Charibdė" skaitant Jeffrey Archer arba tartos etninės kultūros proble
mos bei 1999 m. rugsėjo 21 d.
ta ir mokosi nau; ^j-jiybių, kurio Knygos parduota jau siai prezidento rinkimų kam atskleista, o jo likimo peripeti pagal sutartį su juo išleido dvi Barbara Cartland romaną.
Seime
priimtas Etninės kul
kurios padėtų išli":
ištrėjant 20,000 egz.
panijai ir vaizdavęs pasikėsi jos ir toliau pateikiamos pla romano laidas ir sumokėjo ra
Tiesa, kai kurie lietuviški
konkurencijai ir
„nkėjant
Viena bėda — E. Malūko ir nimą į kandidatą, į preziden čiajai publikai. Pavyzdžiui, šytojui Lietuvos mastais didelį „bestseleriai" ne visai atitinka tūros valstybinės globos pa
ekonominėms sąlygoms.
J. Erlicko knygos dėl skirtingų tus, vis tik nusileido savo sėk leidykla labai norėjo, kad au
pasaulinį „bestselerio" stan grindų įstatymas. Suvažia
Viena tokių gudrybių — priežasčių yra „bestseleriai", me „laukinių" A. Pūklevičiaus torius dalyvautų knygos pri honorarą. Prieš leidžiant tre dartą, teigiantį, jog „bestsele vime išrinkta nauja draugijos
statyme, tačiau, likus kelioli čią tiražą, leidykla nusprendė ris" — tai knyga, kuri gerai taryba. Lietuvių etninės kul
„bestseleris". Pats terminas kurių populiarumas apribotas ir E. Kalėdos romanams.
pakoreguoti jo sąlygas. E. Ka
jau seniai įprastas lietuvio au Lietuvos sienomis ir mūsų
Mat, /is tik egzistuoja tam kai valandų, polkija, kurią pa
perkama nuo pat jo momento, tūros draugijos pirmininke iš
siai, tačiau anksčiau daugiau leidėjai knygų mugėse netu tikros taisyklės, su kurių pa siekė teismo sprendimas dėl lėda išsinešė naują sutartį na kai patenka į prekybą, paskui rinkta Muzikos akademijos
įsigaliojimo, mo, kur žadėjo perskaityti ir pardavimo apimtys krinta, o Etnomuzikologuos archyvo ve
sia sietas su verstine lite rėjo ko pasiūlyti lietuviško galba galima padidinti vienos nuosprendžio
ratūra. Lietuviškam „bestsele „bestselerio" ieškantiems už ar kitos knygos pasisekimą ir anot A. Pūklevičiaus brolio, jį pasiraškyti, o „Charibdė", nu vėliau vėl išauga, kai išlei dėja Dalia Urbanavičienė.
riui* atstovavę ilgus dešimt sienio leidėjams, tad 1997- jomis pasinaudojo pastarųjų nutraukė tiesiog nuo kompiu sprendusi, kad autorius neturi džiamos naujos jos laidos. Lie
„K. G.", 1999 m., Nr. 29
mečius drausta literatūra — 1998 m. buvo galima stebėti knygų leidėjai su jų autorių terio, kai tas vertė romaną į jokių pastabų, pradėjo spau tuvoje pakartotinų tiražų su
politinių kalinių ir tremtinių gan įdomias lietuviško „best pagalba. Kaip minėta, jie .at anglų kalbą, ir išvežė į įkali dos darbus. Jie jau artėjo į pa laukė E. Malūko, E. Kalėdos,
atsiminimai, išeivių literatū selerio" gimdymo kančias, kur spėjo" paklausias temas. A. nimo įstaigą. Vėliau ne kartą baigą, o autorius su sutartimi J. Erlicko knygos, o kad buvo
DOC. ALGIS ZABORAS
ra. Tai buvo knygos, pasiro dalyvavo ir rašytojai, ir leidė Pūklevičiaus romaną 14 res ir ne du spaudoje galėjai rasti vis nesirodė. Leidykla puolė pakartoti S,. Stomos, A. Pūk
— JAV CHORŲ
_
ieškoti E. Kalėdos, o sulaukė
džiusio* .-reikiamu laiku ir sa jai.
*
titucijos dienų galima pava pasikalbėjimus su kalinčiu ra
SĄJUNGOS
NARYS
levičiaus,
R.
Gavelio
ir
kitų
ro
jo advokato, pareikalavusio
vo vietoje, o puikia reklamine
Visų pirma, buvo užčiuopta dinti tarptautiniu šnipų roma šytoju arba straipsnius, kaip besąlygiškai atiduoti autoriui manai — neteko girdėti.
kampanija jiems tapo to meto ta literatūros terpė, kur galėjo nu. Jo siužeto pagrindas — jam sekasi kolonijoje rašyti
Klaipėdos universiteto Me
Leidėjų teigimu, Lietuvoje
politiniai įvykiai ir buvo aiš užaugti tautinis „bestseleris". KGB planuotos operacijos naują romaną, juoba, aplinka „neteisėtai" išleistas knygas, „bestseleriu" galima vadinti nų fakulteto doc. Algis Zabokiai matomas ryšys „mitingas Sakoma, Vakaruose „bestsele „Restitucija* istorija, kur nu tam buvo palanki — tarp A. antraip — teismas. Leidykla knygą, kurios parduota 6,000 ras šiomis dienomis gavo iš
bandė gintis, bet galop gavo
— knygynas". Vėliau, slūgs riui" reikia kraujo, pinigų ir matyta, kaip, žlugus, TSRS, Pūklevičiaus kameros kaimy nusileisti...
egz.; atrodo, kai kurioms Amerikos žinią, kad jis priim
tas tikruoju Amerikos chorų
tant mitinginėms aistroms ir sekso. Bet po pirmųjų ban per trumpiausią laiką mažiau nų buvo S. Stoma ir A. But
Skandalu virto ir tikrojo E. „bestseleriais" vadintoms kny
sąjungos (American Chorai
pradėjus pabosti populiariau dymų paaiškėjo, kad seksas siomis sąnaudomis atkurti bu kevičius. Be to, prie romano
goms
neužteko
kvapo
pasiekti
Kalėdos vardo atskleidimas.
Directors Association) nariu.
siems vertimams, imtasi ilgė lietuviui nėra labai svarbus da vusią imperiją. Pirmoji sąlyga populiarumo turėjo prisidėti ir
šią
ribą.
Žurnalui Ekstra, kuris tai pa
tis kažko „savo", tačiau veikiai lykas, kova dėl valdžios irgi ne — sužlugdyti pasaulio ekono dažni kartojimai spaudoje,
darė ir nurodė, kad jis du kar-: Matyt, susidomėjimas šio Neseniai doc. A. Zaboras at
paaiškėjo, kad karalius nuo itin rūpi, nes tam reikia ambi miką. Paslėpto projekto pri kaip juo domisi vienos ar kitos
tus teistas (antrą kartą — už mis knygomis vėl padidės, kai liko mokslinę kūrybinę sta
gas. Tolstant dviejų romanų cingo žmogaus, taigi, pirmoj reikė po 1991 m., kol jo ieško šalieą leidyklos.
valdiško turto vagystę itin Lietuvos kino studija pradės žuotę Čikagoje (Lituanistikos
Reklamuojant E. Kalėdos ro stambiu mastu, kaip ir roma pirkti jų autorines teises (tie tyrimų ir studijų centre), taip
— Ričardo Gavelio Vilniaus vietoj — pinigai, nors vis tik ma, Europoje pastebimi pir
pokario ir Jurgos Ivanauskai neatsisakoma galimybės pasi mieji šio projekto veikimo po maną, pirmiausia buvo akcen no jo herojus), teko bylinėtis sa, kol kas, jei tikėti prane pat gyvai reiškėsi Čikagos lie
tės Ragana ir lietus — sukel dairyti po politinius miega žymiai. „Restiturija" susirūpi tuojama romano parašymo is su rašytoju, kuris teigė, kad šimais spaudoje, kinas labiau tuvių muzikiniame gyvenime.
tam triukšmui, keletą metų muosius ir kalėjimo virtuves. na pasaulio slaptosios žvalgy torija. Autorius, vėlgi pasislė leidinys, viešai parodęs tikrą domisi „laukinių" kūriniais).
tautinio „bestselerio" fronte
Susiformavo
ir grupelė bos ir visai netyčia į šią košę pęs už slapyvardžio ir kaukės, jo veidą ir biografiją suteikė Patys „bestselerių" autoriai,
buvo tylu, o ir leidėjai nerodė „bestselerių" autorių, kuriuos patenka lietuvių diplomatas. su kuria pasirodydavo viešuo moralinių kančių ir įvertino ypač „laukiniai", savo ateitį
SEMIAMASI PATIRTIES
ypatingo optimizmo. Jų nuo galima skirstyti į dvi grupes: Veiksmas vyksta kelių Euro se renginiuose, pasakojo, kad jas 10,000 Lt, tačiau teismas piešia gan šviesiomis spalvo
PRANCŪZIJOJE
pos
valstybių
sostinėse
ir
šaly
po to, kai partneriai išstūmė jį atmetė ieškinį.
mone, lietuvių rašytojai užsi rašytojus-profesionalus
(R.
mis. Pavyzdžiui, E. Kalėda tei
darę savo srityse ir pasau Gavelis, J. Ivanauskaitė, Jur se, nors pagrindinio veikėjo — iš versk), sėdo rašinėti apsaky
Kultūros ministerijos Auto
Vakarų šalių leidėjai pas gia, kad Lietuvoje, kur per
liuose, net ir kūrinyje retai iš gis Kunčinas) ir taip vadina Lino Norvydo bei jo draugės mus, o žmona pasiūlė parašyti
metus
nuperkama
apie
milijo
rių
teisių skyriaus vadovė Ni
jų išlenda, tad 90 proc. jų kū mus „laukinius" rašytojus, ku Indrės Survilaitės maršrutas romaną ir įtikino, kad gali tai tebėjo, kad atsitiktinių „best nas romanų, jie gali konku jolė Matulevičienė lapkričio
selerių"
pasitaiko,
tačiau
re
riniai buvo nepelningi ir tai riems, be E. Malūko, priskir kiek siauresnis: Budapeštas • padaryti geriau už daugelį ki
ruoti su užsienio rašytojais, 21-24 d. buvo išvykusi į Pa
tų. Tačiau E. Kalėda, prieš to tai. Leidėjas turi iš anksto nes geriau pažįsta savo kraš ryžių susipažinti su Pran
liudijo, kad Lietuvoje nėra ra tinas Aidas Pūklevičius (Pe Viena - Vilnius -Maskva.
įspėti publiką. Kaip sako ame
šytojo, kuris jaustų, kas yra lenis), Edvinas Kalėda ir kai
E. Kalėda savo romano Ne imdama sis, vien tik su per
rikiečiai,
geriausia „padėti pi tą, žino jo problemas. Užtektų cūzijos atlikėjų teisių kolekty
„bestseleris" ir galėtų jį pa kurie kiti. Viduryje tarp jų yra mylimi skaitytojus nusprendė nakt sumanyto romano siuže
nigus ten, kur burna", tai yra per 3-4 mėnesius parašyti po vinio administravimo organi
rašyti.
Saulius Stoma, kuris prieš de sugraudinti sunkia pataisos tu užsuko į „Vagos* leidyklą ir
stambiai investuojant parody romaną, kas užsienyje seniai zacijos SPEDIDAM veikla. Vi
Nelabai tuo tikėjo ir patys šimtmetį turėjo neblogas gali darbų kolonijos kalinio dalia. tuometinei vyriausiajai redak ti, kad tu tiki tavo autoriaus ir ne naujiena, ir nereikės durs zitas, kurį pagal PHARE pro
rašytojai. Tiksliau, ne tiek ti mybes tapti rašytoju-profesio- Pats siužetas neoriginalus — torei Ritai Kubilienei pareiškė jo knygos puikumu. Pats pato tyti galo su galu.
gramą surengė Europos at
kėjo, kiek negalėjo dėl dauge nalu, tačiau gyvenimo vingiai jauna šeima, susituokusi prieš rlintis parašyti „bestselerį". giausias būdas —" stambus
Gal ir taip. Pagyvensim — likėjų organizacijų asociacija
paprašė atvežti kiek teksto,
lio priežasčių. Negalėdami iš lėmė jo tolesnę rašytojišką tėvų valią, greitai pajunta, jog
pamatysim, tačiau vieną gali AEPO, suteikė galimybę susi
tačiau
E. Kalėdai reikėjo rink avansas. Pavyzdžiui, kai rašy
pavargo
nuo
nepriteklių.
Žmo
karjerą.
gyventi iš savo kūrybos, jie
ma teigti — suradus ir kartą pažinti su atlikėjų teisių
tojui
Martin
Amis
pasiūlė
pu
„Laukiniai" — tai rašytojai nos paskatintas, vyrukas iš tis: arba naujo verslo pasiūly sę milįjono svarų sterlingų už sėkmingai išnaudojus dėkingą kolektyvinio administravimo
yra priversti pelnytis duoną,
dirbdami redakcijose, valdi be specialaus išsilavinimo ir plėšia seifą. Paskui jis sugau mas, arba romanais. Vėlgi vis dar neparašytą romaną, visi iš temą, ir jiems buvo atleidžia praktiniais aspektais, kolekty
ninkais ar dar kitose vietose, o jų nevaržo literatūrinės nor namas ir nuteisiamas dešim ką lėmė žmona: ji paslapčia karto užsimanė sužinoti, už mi didesni ir mažesni suklupi vinio teisių administravimo
kas to neišgalėjo — gyveno že mos. Keletą dešimtmečių dau čiai metų kalėti. Kol jis atlie pardavė ilgai kauptus auksi ką moka tokias sumas, kuo mai, tai kitą kartą jau reikės organizacijų valstybine prie
miau skurdo ribos ir jiems vie gelis rašytojų į literatūrą ėjo ka bausmę, žmona susiranda nius papuošalus, pasilikdama taip tiki, kad moka už neegzis kokybiško šuolio (matyt, toks žiūra, kurią būtina vykdyti ir
ninteliu išsigelbėjimu buvo vienu keliu: respublikiniai kitą, tampa prostitute. Hero tik vestuvinį bei sūnaus gimi tuojančią prekę.
nepasisekė E. Kalėdai, kurio Lietuvoje, įgyvendinant Auto
kelių Šimtų litų valstybės sti moksleivių literatų konkursai, jus atsėdi tik keletą metų, nes mo proga dovanotus žiedus ir
naujas
romanas Svetimi ne rių teisių ir gretutinių teisių
Žinia, litas — ne svaras ster
pendija. Tai šiokia tokia pa aukštoji mokykla, jaunųjų ra draugams pavyksta papirkti tepasakė: „Rašyk". Paties au
įstatymą.
sukėlė
didelio
triukšmo.
toriaus žodžiais, argi jis po to lingas ir Lietuvos leidėjai ne
spirtis, tačiau negyvenimo są šytojų organizacijoje, spausdi valdžios vyrus.
galėjau neparašyti „bestsele
lyga garantija.
nimas literatūrinėje spaudoje,
Sakoma, knyga tikrai taps rio"? Tad šešis mėnesius dirbo
Be to, Lietuvoje nebuvo dvi knygos ir — Rašytojų są „bestseleriu", jei jos autorius su niekuo nebendraudamas,
„bestselerio" arba populiario junga. „Laukiniai" atėjo iš sėdi kalėjime (geriausia — kol ant R Kubilienės, tuo me
sios literatūros rašymo tradi verslo, kuris — nori to versli mirtininkų kameroje). Pana tu jau tapusios leidyklos „Cha
cijų. Lietuvių literatūra visa ninkas, ar ne — neretai neat šu, kad tai ne paslaptis ir Lie ribdė" direktore, padėjo roma
da pretendavo boti meniškai siejamas nuo nusikalstamo tuvos leidėjams, kurie nu no rankraštį.
brandi. Tačiau dėl tokių aspi pasaulio, arba iš verslo ir tu sprendė išnaudoti savo auto
Taigi, prie tokios romano at
rių biografijas ir ypač, bent
racijų nukentėjo pramoginė li rėdami kalėjimo patirtį.
siradimo
istorijos pridėjus jo
jau
iš
pradžių
—
A.
Pūklevi
Tačiau
įsižiūrėjus,
galima
teratūra, kuri ir anksčiau, ir
čiaus.
Tai
buvęs
Lietuvos
am
siužetą,
pasisekimas
buvo ga
pastebėti,
kad
didesnę
ar
ma
dabar buvo aršiai puolama bei
naikinama. Nors per keletą žesnę jų knygų sėkmę lėmė basados Vienoje pirmasis sek rantuotas. Juoba, dėmesį dar
metų atsirado nemažai pana leidėjai. Pavyzdžiui, S. Stoma, retorius ir Lietuvos misijos kurstė jau minėta kaukė ir at
šios literatūros kūrėjų, tačiau pasikliauja savo biografija — Europos saugumo ir bendra kaklus teigimas kad autoriui
organitactjos kalėjimo gyvenimas pažįsta
jų knygos dar tokios prastos, žinomas žurnalistas, buvęs darbiavimo
(ESBO)
vadovas,
nuteistai 4 mas tik iŠ jam artimų žmonių
kad rimtesnės leidyklos ne populiaraus kultūros savait
metus
kalėti,
konfiskuojant
pasakojimų, o jis P*ts romano
siryžo jų leisti, kaip kad net ir raščio, vėliau valstybės oficio
u
Edvardo Malūko, nors roma zo ir dešiniosios pakraipos turtą už tai, kad, » «»i»i1amas herojui „atidavė" tik savo vai
nai parduodami daugiatūks dienraščio redaktorius, ilgai dokumentus, pasisavinvURM kystę. TatiSU vis Vien sklido Prof. Jurtlnas Pikunas (antrasis ii dešinės) savo bičiulių tarpe 1999 m. rudeni Kaune.

Naujiena knygos rinkoje
tautinis
„bestseleris"
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Leidiniai
Poetas amžinybės juosta
sujungė Lietuvą ir Ameriką
Ąflffšiayojž j u o s t a

Jonas Šalna. Amžinybės juo
sta. Eilėraščiai. Išleido UAB
„Švyturys", 1999 m. Vilniuje.
Kietais viršeliais, iliustruota
dr. J . Šalnos šaknų ir medžio
skulptūrų nuotraukomis (fo
tografas — Algimanas Kezys):
350 psl.; kaina nepažymėta;

Lietuva

— kaip

1997 m. Algirdas Gustaitis
išleido pirmąją savo kelionių į
Lietuvą knygą: Lietuva kaip
sapnas; Pirmoji Amerikos kny
gų paroda Vilnfltjg. Ką tik
skaitėme jo knygos Lietuvių
studentų
korporacija
„Jūfa"
Lietuvos universitetuose (Klai
pėda, 1998 recenzijas, o štai
pasirodė ir jo naujoji knyga
apie keliones į Lietuvą — Lie
tuva kaip sapnas; Antroji ke
lionė į Lietuvą.
Šioje knygoje Algirdas Gus
taitis aprašo įspūdžius, patir
t u s l a n k a n t i s jau ne 1989 m.,
bet 1991 m. — nepriklauso
moje Lietuvoje. Tuo metu Lie
t u v a t i k kėlėsi iš pelenų, todėl
k n y g a turėtų tapti vertingu is
toriniu šaltiniu.
Kodėl Lietuva kaip sapnas?
Įžanginiame žodyje autorius
pateikia tokį atsakymą į savo
iškeltą klausimą: „Buvusi sva
jonė, viltis išsipildė. Mano il
gai sapnuota Lietuva tapo rea
lybe".
Doc. Aleksandras Žalys kny
gos įvade rašo: „Ši knyga yra
autoriaus antrosios kelionės į
Lietuvą iš JAV ir atgal įspū
džiai ir jie tikrai yra saviti,
nepakartojami.
gustaitiški.
pateikti turbūt tik šiam ra
šytojui charakteringu stiliumi.
Visai nedidelis laikotarpis,
aiškiai užfiksuotas knygoje —
nuo 1991 m. gegužės 18-osios
iki 1991 m. biržeiio 6-osios —
tuo pat metu yra ypatingas:
tai yra Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymu sudėtingiau
sias laikas. Tačiau knygos Lie
tuva kaip sapnus autoriui ne
politinės kovos ar vien istori
niai lūžiai rūpi — rūpi ir jie,
tačiau svarbiausias dalykas
knygoje — pasaulio, su kuriuo
susiduriama, kuris stebimas,
aiškinimas.
komentavimas,
vertinimas ir per tai vykstanti
saviraiška. Todėl tiek geogra
finės realijos, tiek istorijos ir
kultūros dalykai, kurių A.
Gustaitis stengiasi pateikti
kuo daugiau, atsiskleidžia per
gyvą. suinteresuotą pasakoto
jo žvilgsnį".
Turiu pritarti doc. A Žalio
minčiai, kad knyga yra para
š y t a „gustaitišku" stiliumi. Šis
stilius jame yra persismelkęs
nuo pirmosios išspausdintos jo
kelionių knygos — Tarp Švei
carijos ir Danijos 'Nordlingen.
Vokietija, 1946., kurioje yra

1

užsakymus galima siųsti lei
dyklai: Maironio 1, 2600 Vil
nius; užsakymo Nr. 89.
Amžinybės juosta yra antroji
autoriaus poezijos knyga. Pir
moji. Nurimus banga, išleista
1996 m. Jonas Šalna — ne tik
poetas, bet ir skulptorius, net
ir versdamasis gydytojo prak
tika, kūręs savitas medžio
kelmų, šaknų skulptūras, tu
rėjęs kelias personalines paro
das. Tačiau poeto talentas,
atrodo, turėjo paiaukti, kol gy
dytojas užvėrė savo Kabineto
duris ir išėjo į pensiją. Iki tol
eilėraščiai, nors ir buvo ku
riami, turėjo pasitenkinti vie
ta stalčiuje.
Savo poezijos rinkinyje J.
Šalna vykusiai suderina abu
kūrėjo talentus — poeto ir
skulptoriaus, nes knyga gau
siai iliustruota medžio šaknų
skulptūrų
nuotraukomis.
Eilėraščių knygoje daug —
kone tiek, kiek puslapių, nes
tik reto eilutės išsilieja per du

sapnas

puslapius. Temos įvairios:
gamta, žemė, metų laikai, be
siartinančios senatvės Šešė
liai, vienatvė, tėvynės meilė,
jos žmonių kančios svetimųjų
priespaudoje... Poetas į savo
pasaulį žvelgia su jautria
užuojauta, tam tikra nostalgi
ja ir liūdesiu, tačiau eilė
raščiai nėra pesimistiški. Jų
stilius — kažkur tarp moder
naus, nepripažįstančio ritmo
ir rimo, bet taip pat su tradi
cinio eiliavimo užuominomis,
tarytum autorius dar ne
visiškai apsisprendęs, kuriuo
keliu j a m patogiausia sukti.
Turinys padalintas į kelis
stambesnius skyrius: Saulės
diena anos dienos; Dalgio si
dabras; Gyvenimo išnašos;
Prasmės braižas; Erdvės ir
amžių vėsa; Sutemos; Kraujo
dėmės. Kiekviename skyriuje
yra nemažas pluoštas paskirų
eilėraščių pavadinimų. Tačiau
per didelė gausa dar ne
būtinai pati geriausia išeitis.
Galbūt autoriui derėjo daryti
didesnę atranką tarp „savo
dvasios kūdikių" ir sumažinti
jų kiekį. Dėl to knygos kokybė
tikrai nebūtų nukentėjusi, o
kaip tik atvirkščiai. Skaityto
jo jau nereikia primygtinai ti
kinti, kad Jonas Šalna turi
poeto talentą. Tas buvo aišku
ir iš pirmosios jo knygos.

sididžiuodama vadino), tankų,
su automatais stovinčių bolše
vikų kareivių. Juos saugo
spygliuotų vielų atitvėrimas.
Gerokai toliau, už šimto ar
daugiau metrų, kita vielų tvo
ra, kur kas aukštesnė už žmo
gų. Tiktai prie jos galime sto
vėti. Pro vielų tarpus iškišę
nosis žiūrime į tos kariuome
nės pareigūnus. Jie mus tuo
jau pastebi, žiūri link mūsų.
Grūmojame akių žvilgsniais".
Lankantis Orvydų sodyboje:
n e t o l i medinio vaidilos —
kankliuotojo, apytamsoje že
mos durys, pasilenkęs galiu
įeiti vidun. Kairėje pusėje ži
dinys, jame tyliai spragsi me
džio gabalai. Aplinkui pilna
gražaus lietuviško jaunimėlio.
Apžvelgiu juos, visų žvilgsniai
malonūs, kiek paslaptingi, be
veik maldingi. Tokia šventa
nuotaika. Jiems nieko nesa
kau, jie man nieko nesako.
Jaučiu, kad mane supranta.
Pasijuntu laimingu. Jauna
mergaitė, kiek virš dvidešim
ties, nuo žarijų paima pas
pirgėjusios duonos riekutę,
duoda man, švelniai taria val
gykite...."

daug vertingu žinių apie lietu
vių DP stovyklas visoje Vokie
tijoje, iliustracijų, publicisti
nių pasvarstymų. Vėlesnėse
knygose Kelionės nežinomuose
kraštuose (Čikago, 1985), Ka
ribų jūroje (Klaipėda, 1994),
Tobago salos paslaptis (Klai
pėda. 1995). Velnio sala, Ama
zonės upė ir Brazilija (Klai
pėda. 1996) tas „gustaitiškumas" išlieka.
Kaip ir ankstesnėse auto
riaus kelionių knygose, gausu
iliustracinės medžiagos, ant
spaudu, brėžinių. Toji medžia
ga daro knygą daug vaizdingesne ir patrauklesnę. Atrodo,
kad A. Gustaitis, rašydamas
knygas, naudojasi Konfucijaus
patarimais kaip galima dau
giau pavaizduoti. Žinant, ko
kie sunkūs ir reikšmingi Lie
tuvai buvo 1991-ji, tenka tik
pasidžiaugti, kad rašomi tų
metų prisiminimai. Aš pats,
peržiūrėjęs knygoje pateiktas
iliustracijas, išsigandau, kad
per aštuonerius metus viskas
taip pasikeitė, tiek dalykų bai
A Gustaitis knygą paįvairi
giame užmiršti. Todėl drąsiai
galiu teigti, kad, laikui bė na skyreliais ar pasakojimais
apie keliautoją A. Pošką ir
gant, knygos verte didės.
Baltistaną, Maironį, dėdę M.
Kitas „gustaiti.škas" bruožas
Gustaiti, „Kur žuvo H e r k u s .
— autoriaus publicistiniai in
Montė?"
tarpai, papildoma istorinė me
Autorius nevengia smulk
džiaga, paaiškinimai. Nepa menų, detalių aprašymų, net
žįstantys autoriaus ' rašymo politinių-tautinių samprotavi
stiliaus, pasakytų, kad knyga mų apie neįvestą litą, kada
yra fragmentiška, sulipdyta valstybė yra tikrai nepriklau
tarsi mozaika. A. Gustaitis soma, apie sovietų įtaką, apie
plačiai aprašo aplankytus Lie naikinamus lietuvių tautinius
tuvos miestus ir miestelius: rūbus ir audinius, apie sve
Kauną. Garliavą, Išlaužą, Aly timžodžius. Iš knygos eilučių
tų, Lazdijus, Kalvariją, Vilnių, „sunkiasi" džiaugsmas, vėl ap
Kernavę. Druskininkus, Su lankius Tėvynę, nusivylimas
dervę, gintarinę Palangą, Kre dėl esamos netvarkos, skaus
tingą. Kuršių Neriją, Klaipė mas, pamačius nuniokotas
da. Labai vertingi pastebėji vaikystės vietas bei rimtis.
mai apie Jėzuitų gimnaziją, Autorius pateiki* faktų apie
kurioje autorius kurį laiką tolesnį bendravimą su Lietu
mokėsi, apie VII mokslo ir kū voje kelionės metu sutiktais
rybos simpoziumą, lietuvių žmonėmis, pavardžių bei vie
liaudies buities muziejų Rum tovių ir pavadinimų vardynus.
Knygą Lietuvoje išleido ir
šiškėse. Vilniaus katedrą ir
platina
Klaipėdos universite
jos požemius, Kretingos pože
tas, užsienyje — autorius Al
miuose užmūrytus tėvus pran
girdas Gustaitis (7946 W. 4th
ciškonus, susideginusius R.
St., Los Angeles, CA 90048).
Kalantą Kaune ir V. Vičiulį
Gaunama ir Drauge, Čikagoje.
Klaipėdoje.
Algirdas Gustaitis Lietuva kaip
Prisimindamas apsilankymą sapną*- Antroji kelione į Lietuvą.
prie Vilniaus televizijos bokšto (257 nuotraukos, 6 žemėlapiai, 79
ir 1991 m. sausio įvykius, au brėžiniai, antspaudai. Autoriaus
torius rašė: „Net šiandien, nuotraukos. Leido Klaipėdos uni
1991 gegužės 28 d., tasai versiteto leidykla, 1998)
bokštas saugomas Raudono
Kęstutis Šalavėjus
sios armijos (taip jie save pa

mm
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Iš dr. Jono Šalnos naujosios poezijos knygos Amžinybės

juosta.

Jonas Šalna
KAŽKADA
Kažkada apsigyveno klevai prie sodybos,
Lapais rausvais bučiavo plaukus jaunystėj,
Sukabinti ant siūlų spalvom auksinėm švietė.
Duoną keptuvėj aksomu vystė.
Išėjo ievos į pamiškę pasigrožėti,
Pasidabinti žiedais kvapiais,
Kvėpavo saulės spinduliais ir mano jaunystė,
Kai pavasario ir laimės buvo pilni paupiai.
Sustojo šermukšniai pakelėse pasižmonėti,
Tolstančią saulę ir rudenį palydėti,
Sultingom kekėm maitinti paukščius,
Linksminti žiemą, kelią žymėti.
Kažkada vasarą audra kruvinom užtvankom
Sujaukė, sumaišė, surakino žemę ir dangų,
Išgujo iš namų, įdėjo žodį sprangų,
Iškirto ievas, klevis ir šermukšnius.
ŽEMĖ SU IŠRAUTA ŠIRDIM
Klausiat:
Kur aš gyvenu?
Ak, neklauskit,
Kodėl aš tyliu.
Stoviu ant žemės,
Iš kurios išrautas esu.
Čia gimtoji žemė
Pilna kryžiaus skaudulių,
Mano šaknų.
Blaškosi mintys
Sujauktos,
Nesuvaldomos.
Menu tą laiką,
Kai širdy ruseno
Gimtinės liepsna.
Neklauskit!
Žodžių nėra!
Čia šilti vėjai,
Užgniaužia kvapą
Neregėtas vaizdas,
Kur išrauta širdis.

Lietuviški

minologįją. Poterių tekstus
kalbininkai siūlė keisti radi
kaliai — tiesiog viską lietuviuti. Bet komisija nesiryžo ir kai
ką paliko sena. Nepaisant to,
kai 1909 metų Vadovo nume
ryje buvo paskelbti kompro
misiniai poterių projektai, kilo
baisus triukšmas. Komisįją
užsipuolė, tarsi būtų pasaulio
pabaiga. Ir tik baigiantis I pa
sauliniam karui Kauno vysku
pas Pranciškus Karevičius ry
žosi aprobuoti Situs poterius,
ir tik tada jie greit pasklido.
— Bet tuo poterių refor
mos dar nesibaigė?
— Lietuvai išsikovojus ne
priklausomybę, vėl buvo rūpi
namasi toliau poterius lietuvinti. Vėl buvo poteriai gero
kai pataisyti, bet dar kai kas
liko. Galutinai poterių refor
ma baigta bolševikų okupaci
jos metais, vadovaujant kuni
gui Vaclovui Aliuliui, apie
1962 metus. Tarp kitko, ir da
bar mūsų poteriuose yra nela
bai lietuviškų elementų, bet
jie jau galėtų likti. Paimkim
kad ir „Tėve mūsų". Turėtų
būti „Mūsų Tėve". Matot, to
kia struktūra „Tėve mūsų"
apsk^tai indoeuropiečių kalebūdinga. Bet lotyuvo „Pater noster" ir
nišk
te pažodžiui. Bet
visi
žiūrcr. . vokiečiai dabar atstato — „Unser Vater" vietoj
„Vater unser". Anglai kitaip ir
negalėtų: „Our father". Bet
prancūzai sako „Notre pe
re" — „Mūsų tėve". Latviai
katalikai dabar sako: „Tėve
mūsų", bet protestantai įsive
dė „Mūsų tevs". Aš nesakau,
kad mums reikėtų sekti jų
pėdomis.
— Ar neteko tyrinėti
įvairių rašmenų ir lenktą
ant akmenų? Gal tai irgi
raštas?
— Yra akmenų su visokiais
— Ir kunigai bėgo nuo ženklais. Bet greičiausiai jie
su raštu nieko bendra netari.
katalikų persekiojimų?
— Taip, reformarijos metu O raštas į Rytų ir Vidurio Eu
protestantų kunigai iš LDK ropos tautas visur atėjo su
bėgo ir prisiglausdavo Mažo krikščionybe. Nė vienas kraš
joje Lietuvoje, čia švietė vie tas ar tauta šiame regione iki
tinius lietuvius. Jonas Bretkū krikščionybės rašto neturėjo.
nas jau yra vietinis, ne iš Sunku būtų įsivaizduoti, kad
LDK Bet jis nusirašė tuos lietuviai sudarytų išimtį.
pačius poterius. Aš žiūrėjau J.
— Ar jūs kaip lietuvių
Bretkūno tekstus — ten pote kalbos tyrinėtojas neturite
riai iš esmės nesiskiria nuo savų sąskaitų krikščiony
kitų, atėjusių iš LDK Taigi, bei?
matot, lietuviškų poterių ke
— Ką reiškia — sąskaitų?
lias yra labai sudėtingas. Juo Matot, čia sudėtingi dalykai.
labiau, kad ta poterių poloni Viduramžiais į Lietuvą krikš
zacija, ypač sustiprėjusi XVIII čionybė atėjo labai sudėtingu
a. deja, labai pakeitė jų teks keliu. Ji buvo platinama kala
tus. Pavyzdžiui, kaip buvo viju, ginklu. Lietuvių tautai
XDC, net XX a. pradžioje. Svei buvo padaryta didelė žala. La
ka Marija, loskos pilna, ponas bai daug žuvo žmonių, be abe
su tavimi, blagaslovyta tu tarp jo, nuostolis buvo labai didelis.
moterų ir blagaslovytas vai Bet tuo laiku daug kur ti
sius žyvato tavo Jėzus. Šventa kėjimas buvo taip platinamas,
Marija, motina Dievo, melskis ir ne tik krikščionybė. To, ži
už mus griešnus, dabar ir ady- noma, negalima niekuomet iš
noj smerčio mūsų. Amen. leisti iš akių. Bet vėliau Lietu
Žiūrėkit, beveik pusė nelietu vai krikščionybė labai daug
viškų žodžių.
davė. Tai buvo vartai į Vaka
Atsiradus mūsų bendrinei rus. Tačiau ryšium su mošų
kalbai, bažnytinė kalba seno diduomenės, ypač bažnyčios
viška ir paliko. Pirmasis žmo sulenkėjimu — juk bažnyčia
gus, kuris susirūpino bažny buvo dar labiau sulenkėjusi,
tine kalba, buvo prelatas ku negu diduomenė — per baž
nigas Juozas Laukaitis. Jis nyčią į lietuvių kalbą plūdo
Seinuose dėstė kunigų semi visokie polonizmai, iargoniznarijoje, be kitų dalykų ir lie mai. Tai paliko iatonjoje
tuvių kalbą. J. Laukaitis pa tamsų, juodą pėdsaką. Tačiau
sirūpino, kad pirmučiausia kai prasidėjo mūsą tautinis
būtų sudaryta poterių komisi atgimimas, jaunoji kunigų
ja, kurią pats finansavo. Bėjo, karta ėjo koja kojon su pasau
į šią komisiją dar įėjo Adomas liečiais. Juk kunigai patys
Jakštas (Aleksandras Dam ėmėsi iniciatyvos atlietuvinti
brauskas) ir kunigas Alfonsas poterius! Bolševikų okupacijos
Petrulis. Sudaryta poterių ko- laikais lietuvybė ir bažnyčia
miBįja 1909 metais ėmėsi dar buvo beveik tas pat. Mūsų in
be — atlietuvinti poterius. Jie teligentija bent taip žiurėjo, ir
dviem mėnesiams pasikvietė į visiškai teisingai. Krikščio
Seinus Joną Jablonskį, Kazi nybės vertinimas priklauso
mierą Būgą, Joną Balčikoni ir nuo istorinių aplinkybių. Bet
Jurgį Slapety — žymiausius visumoje bažnyčia mums pra
mūsų to meto kalbininkus. skynė vartus į Vakarus, kitaip
Per tuos du mėnesius jie tobu botume nukrypę į laukinius
lino poterius, ii tikrųjų vos ne Rytus.
naujai vertė, lietuvino taip pat
— Dėkui ui pokalbį.
kitas svarbiausias maldas,
Kalbėjosi
kūrė lietuvišką bažnytinę terJonas Albertavicius

buvo krištijami žemaičiai, ma
tyt, poteriai nebebuvo ver
čiami — buvo vieną kartą
išversta ir užteko. Tiktai są
voka „žemaičiai" yra klaidi
nanti: tada žemaičiais vadino
vidurio Lietuvos žemumų gy
ventojus. O ten, kur dabar
žemaičiai, gyveno kuršiai. To
meto žemaičiai poteriuose pa
keitė tik fonetiką ir terminolo
giją, šiaip seniausiuose užra
šymuose Žemaičių vyskupys
tės poterių struktūra yra ta
pati. Vadinasi, atskirai tur
būt neversta.
— O ką rodo Mažosios
Lietuvos arba Karaliau
čiaus krašto poteriai?
— Su Mažąja Lietuva arba
Karaliaučiaus kraštu yra
daug neaiškių dalykų XVIXVII a. Karaliaučiaus kraštas
buvo beveik ištisai lietuviškas.
Jis anksti, dar Mindaugo lai
kais, pateko vokiečiams. Kaip
ten su poteriais? Deja, mes
neturim jokių senų įrašų. Aš
linkęs galvoti, kad kryžiuočiai,
ko gero, bus net ir nevertė po
terių į lietuvių kalbą, jie ten
nelabai ir rūpinosi krikštu.
Krikštas buvo politinė prie
monė — užpuldinėti Lietuvą,
o Karaliaučiaus kraštas jau
buvo jų. Ir patys seniausi to
krašto poterių užrašymai aiš
kiai rodo, kad jie buvo perkelti
iš Lietuvos Didžiosios Kuni
gaikštystės. Juk pirmoji lietu
viška knyga — Martyno Maž
vydo Katekizmas yra pusiau
žemaitiškas, šių dienų akimis
žiūrint, netgi žemaitiškai pa
rašytas. Mažvydas pats buvo
žemaitis iš LDK iš ten kate
kizmui ir poterius paėmė, ko
kie buvo. Kitaip ir būti ne
galėjo. Jo pusbrolis Baltra
miejus Vilentas — irgi iš
LDK. Labai daug kunigų buvo
persikėlę iš LDK Matot, ten
protestantizmas pralaimėjo.

,
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Atkelta iš 1 psl.
I Vilniaus vyskupiją
— Taip, Varniai. Bet įsi
imta vežti ir naudoti religines vaizduokit, kas atsitiko Vil
knygas, -uirios buvo leidžia niuje ir jo apylinkėse, kada
mos Kėdainiuose, vidurio Lie žmonės paėmė į rankas Šita
tuvoje, vadinamojoje Žemai kalba parašytas religines kny
čių vyskupystėje. Jcs centras gas? Jie gi ne viską suprato,
ilgą laika buvo Medininkai, o buvo sunku skaityti. Man ro
pats vyskupystės branduolys dos, tai irgi bus paspartinę
— Nevėž;o žemuma. Žemaičių šito krašto lenkėjimą. Be to,
vyskupystėje Šita kalba rašė įdomus dalykas yra Mažoji
M. Daukša, ten yra ir nuo Lietuva. XVI-XVII a. Kara
dėmė, ir pragaras — štai iš liaučiaus kraštas buvo beveik
ištisai lietuviškas. Ten irgi yra
kur ateina.
labai
įdomūs ir poteriai, ir
— Medininkais anksčiau
visa
kita.
Aš manau, kada
buvo vadinami Varniai?

