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Vyskupas A, Baranauskas
sugrįžo į Seinus
Praėjusių metų lapkričio 28
d. prie Seinų katedros pagaliau iškilo paminklas poetui ir
vyskupui Antanui Baranauskui. Apie dešimtmetį užtrukusį projektą pasakoja skulptorius Gediminas J o k ū b o n i s .
Dešimt metų praėjo nuo to
laiko, kai į m a n e kreipėsi Sei
nų lietuviai, kad padaryčiau
paminklą vyskupui Antanui
Baranauskui. Jie norėjo, kad
paminklas būtų panašus į
mano sukurtus Adomui Mic
kevičiui, A n t a n u i Vienažin
džiui, Maironiui. Iš monolito,
iš vieno šlifuoto akmens.
Iš pradžių buvo sunku įti
kinti Seinų visuomenę, kurios
daugumą sudaro lenkai, kad
reikia tokio paminklo. J i e A
Baranausko, galima sakyti, ir
nežinojo, kadangi jis gyveno
XIX amžiuje, o mirė XX a.
pradžioje. Lenkai nenorėjo su
prasti: jie sakė — gerai, kad
vyskupas, bet kodėl lietuvis,
pastatykim paminklą lenkui...
A Baranauskas jau buvo ta
pęs istorija, kurią
dabar
reikėjo atgaivinti. Net nuosaikieji lenkų veikėjai Seinuose
tai laikė nereikalinga relituanizacija. Dabar Seinuose lietu
vių yra nebedaug, vargu, ar
trečdalį sudaro. Buvo ilgas ke
lias — įtikinėti ir derėtis, gau
ti sutikimą iš miesto valdžios,
surasti lėšų ir paminklui tin
kančią vietą.
P o e t a s su Dievo dovana
Su poeto kūryba susi
pažinau, d a r su stalu nesusily
ginęs. Tokie dalykai susiklosto
palengva. Aš pats kupiškėnas,
mano m a m a buvo mokytoja,
tų laikų švietėja. Tuomet dar
nebuvo nei radijo, nei televizi
jos, nei elektros. Visi vakarai
praeidavo arba pasakojant
įvairiausias pasakas, arba dai
nuojant V. Vienažindžio, A
Baranausko dainas, dekla
muojant „Anykščių šilelį". Mo
kykla šias žinias papildė.
Požiūris į vyskupą susifor
mavo, dirbant prie paminklo.
Pasakojama, k a d Varnių semi
narijoje mokytojas pacitavęs
A. Mickevičiaus Poną Tadą ir
pasakęs, kad tik lenkiškai gali
taip skambėti. Seminaristą A.
Baranauską tai labai sujaudi
nę ir įžeidę — namo parva
žiavęs jis parašęs „Anykščių
šilelį". Tai buvo poetas su Die
vo dovana. Dauguma eilėraš
čių virtę dainomis, paplito
žmonėse ir po šiai dienai
plačiai dainuojamos.
Vyskupas Seinuose nugyve
no gyvenimą — čia jis pralei
do paskutiniuosius penkerius
metus. Vyskupu įšventintas
jis buvo dar Peterburgo dva
sinėje akademijoje — čia esan
tis Teologijos fakultetas buvo
perkeltas, uždarius Vilniaus
universitetą. Iš jo susikorė
aukštoji mokykla — Peterbur
go dvasinė akademija. Medici
nos fakultetas, atrodo, perkel
tas į Kijevą, kiti fakultetai
taip p a t išsklaidyti. A. Bara
nauskas buvo Kauno vyskupi
jos sufraganas
(vyskupas,
aukštesnio vyskupo padėjėjas
— A.J.), ilgą laiką buvo sufraganu Žemaitijos vyskupijoje,
Be to, jis buvo ne tik poetas,
matematikas, bet ir šventojo
rašto vertėjas — išvertė į lietuvių kalbą beveik visą Šven-

tąjį raštą,
Tarp kitko, esu daręs A.
Baranausko eskizą labai seniai, dar prieš Pirčiupiu „Motina". Aš jį ten vaizdavau basą, su trinyčiais, atsilapojusia
sutana, sėdinį ant kelmo šilėly, iš kur kalasi prie pušelės
mažos atžalos. Tai buvo
įvaizdis, kurį būtų galima panaudoti, k u r i a n t A Baranauskui paminklą Anykščiuose.
Seinuose man reikėjo pa
vaizduoti A. Baranauską pir
miausia k a i p vyskupą. Kad jis
būtų suprantamas ir lietu
viams, ir lenkams. Ir būtų ne
pakeltas a n t pjedestalo, bet
esantis drauge su savo ganomaišiais, jiems labai artimas,
juos suprantantis ir atjaučiantis. T a m tikri niuansai
veide, pozoje, stovėsenoje, tačiau labai maža išraiškos priemonių amplitudė. Mano vys
kupas stovi sudėjęs rankas lyg
maldai, nesuspaudęs rankų,
bet lengvai vieną ant kitos
uždėjęs, kaip mėgsta laikyti
dvasiškiai. Truputį šypsosi,
truputį t a r s i kaktą raukia,
truputį n e t nusistebėjęs. Seinuose k a ž k a s pasakė, k a d A.
Baranauskas turi Jono Pau
liaus II bruožų. Sakau, gerai,
lenkams patiks.
Panašus į J o n ą Paulių II

kardinolui Vito katedroje Pra
hoje. Bet vyskupui klūpėti už
šventoriaus tikrai netiktų. Kai
buvau specialiai nuvykęs pas
Elko vyskupą Wojcechą Ziembą prašyti, kad leistų pa
minklą statyti šventoriuje,
tuomet jam nuvežiau nuo
trauką. Elko vyskupas pagyrė,
skulptūra jam patiko, neturėjo
jokių priekaištų.
Paminklo dydį derinau su
Seinų miestu. Dabar, kas ma
tė, pasakė, man irgi taip atro
do, kad mastelį „pataikiau".
Prie Katedros A. Baranauskas
stovi nei didelis, nei mažas.
Manau, kad pavyko natūraliai
įterpti į aplinką. Kadangi pa
tirties turiu nemažai, dariau,
k a d tiktų šen ar ten, galų gale
ir Utenoje. Žinoma, tai sakau
juokais. Bet kai tuometinis
kultūros ministras Saulius
Šaltenis garsiai prasitarė —
jeigu ne Seinuose, paminklas
bus pastatytas Utenoje, mane
aplankė Lenkijos ambasados
patarėjas ir lyg tarp kitko
paklausė, ar teisybė, kad mi
nistras taip pasakė. Ar jis juo
kauja, ar rimtai kalba? Aš at
sakiau: „Kodėl ne? Utena —
ministro tėviškė... " Beje, S.
Šaltenis yra A. Baranausko
palikuonis — vyskupas yra jo
prosenelio brolis.

Ar t a s panašumas atsirado
netyčia? Kaip čia pasakius...
Kai dirbau prie paminklo,
sakyčiau, netgi kovojau pats
su savimi, norėjau nustelbti
Jono Pauliaus II įspūdį, kad
tikrai nebūtų panašus. Bet
kuo panašus? Jonas Paulius II
— naujas dvasiškio didingumo
pavyzdys. Jis nėra šaltas .virš
žmogis, neprieinamas, bet nu
sileidęs prie žmonių. Popie
žius atsisakė bažnytinių spin
dinčių rūbų: jis nebedėvi tia
ros — trijų aukštų karūnos, o
užsideda paprastą vyskupo
mitrą. Kai Vilniuje lankėsi,
buvo ruduo, o jis ant sutanos
vilkėjo ilgą paltą. Tai visiškai
naujas aukšto dvasininko ti
pas. Aš ir A Baranausko po
vyzoje įžvelgiau tą patį, nors
tuomet buvo visai kiti laikai.
Skulptūroje siekiau sujungti
poeto dvasią su vyskupo dva
sia, jaučiau, kad jis buvo arti
mas savo ganomiesiems. Ir jei
gu k a m nors pasirodys, kad A.
Baranauskas panašus į po
piežių, dėl to, manau, nieko
blogo neatsitiks. Veikiau at
virkščiai — paminklas tikin
tiesiems bus dar artimesnis.
Skulptūroje A. Baranauskas
— ne gyvenimą Seinuose be
baigiantis vyskupas, bet jau
nas, energiją spinduliuojančiu
veidu. Ar nematau čia prieš
taravimo? Matot, mano ir
Maironis, ir A. Mickevičius
yra nei seni, nei labai jauni
Nesinori fiksuoti senatvės mo
mento. Pasirinkau kažkokį iš
vestinį jo kūrybinės brandos
vidurkį. Juo labiau, kad A.
Baranauskas nebuvo labai se
nas — mirė 68 metų.
Iš užsakovų pusės jokių pa
geidavimų nebuvo, viską teko
spręsti pačiam. M jiems tokį
A. Baranauską pasiūliau. Atsiklaupęs dvasininkas tiktų
tik bažnyčios viduje — yra
sukurta gražių tokio tipo
skulptūrų. Pavyzdžiui, labai
gražus paminklas iš bronzos

Vargas dėl žemės
Viskas gal būtų ilgai tęsęsi.
&«* d e r y b ° s būtų pasilikę
Seinų visuomenės lygyje. Nie
kas nejudėjo į priekį: klebonas
buvo prieš, vyskupas taip pat
nepritarė. Buvo siūlyta daug
vietų. Vienąkart jau buvo nu
spręsta statyti toje pačioje
gatvėje, kur dabar yra kul
tūros centras, bet žemės savi
ninkė nepardavė sklypo. A.
Baranauską reikėjo statyti
prie katedros. Tarp kitko,
perverčiau įvairių metų po
pierius ir suradau pirmąjį A.
Baranausko eskizą — jis nu
pieštas maždaug toje vietoje,
kur dabar stovi. Pati pirmoji
mintis buvo, kad jis turi būti
kaip tik ten. Bet kai dariau
maketą, natūralaus dydžio
modelį, dar tvirtai nežinojau,
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Granito paminklas vysk. Antanui Baranauskui Seinuose. Nuotr.
H. Gaičevskio

kur paminklas stovėk
Ilgai truko įtikinti Seinų vi
suomenę ir ypač Elko vyskupą
(dabar Seinai nebe vyskupijos
centras, o priklauso Elkui i. Iki
tol Elko vyskupas laikėsi nuo
monės, kad vyskupų vieta yra
bažnyčios vidus. Tačiau nėra
tokios nuostatos, kad. tarkim.
vyskupams negalima statyti
paminklų miestų aikštėse. Tai
buvo formalus atsisakymas.
Reikia pasakyti, kad Lietuvos
pakraštyje apie Vilnių ar Sei
nuose dar kartais galima iš
girsti sakant: „Ponas Dievas
supranta tik lenkiškai". Žmo
nės šventai tikėdavo: ponai
kalba "lenkiškai, lietuviškai
nemoka, gal Dievas taip pat?
Ir ta senutė, kuri nepardavė
žemės, irgi tokiais motyvais
vadovavosi. Ta jos žemė yra
upelio pakraštys, ten nieko
negalima statyti. Žemę buvo

Skulptorius Gediminas Jokūbonis. Nuotr. Honrik" Gaičevskio

Seinų katedra, prie kurios atidengtas vysk. A. Baranausko pa
minklas. Nuotr. H. Gaičevskio

galima parduoti, ir miestas se gal daug brangiau. Aš maž
nutei būtų kompensavęs ar daug primečiau, kiek kai
davęs kitą sklypą. Bet ji nesu nuotų užsienyje labai kuklio
mis sąlygomis. Dabar galiu
tiko parduoti, ir tiek.
pasakyti, kad paminklas A.
„Aš a t s i t r a u k s i u
Baranauskui
kainavo
72
paskutinis"
tūkst. dolerių. Jeigu pridė
Paminklo iniciatorius — tume Lenkijos pusės atliktus
tuometinis Lenkijos Lietuvių paminklo aikštelės tvarkymo
Bendruomenės
pirmininkas darbus, maždaug tiek išėjo,
Bronius Makauskas, kuris kaip ir sakiau.
prieš gerą dešimtmetį į mane
Kad svarstymai apie pa
buvo kreipęsis dėl paminklo minklą pereitų į aukštesnį
A. Baranauskui, j a u buvo lygį. pradėjau kalbinti prez.
užmetęs šią idėją. Jis taip ir Algirdą Brazauską, kuris ben
pasakė: „Aš rezignuoju, ma dravo su Lenkijos prezidentu
tau, kad nieko neišeis". Aš Aleksandr Kvasniewski. Pas
j a m tada pasakiau. „Ponas tarasis labai palankiai vertino
Makauskai, nuo A. Baranaus šį projektą. Lenkijos preziden
ko aš atsitrauksiu paskuti tas net oficialiai per Lietuvos
nis". Turėjau karčios patirties, kultūros
ministeriją
buvo
kad su paminklais visko atsi pranešęs man, kad per tris
tinka.
B. Makauskas
iš mėnesius reikalas bus iš
tikrųjų keletą pastarųjų metų, spręstas teigiamai. „Pamin
jokių kontaktų su manimi klas vyskupui A. Baranauskui
nepalaikė — nei laiškais, nei bus reikšmingas pavyzdys Lie
telefonu, ir pasirodė tik tada, tuvos ir Lenkijos santykių
kai viskas ėjo prie pabaigos. plėtrai", — laiške Lietuvos
Kai net paminklo iniciatoriai konsului Seinuose rašė Zbignuleidžia rankas, pasakiau niev Bžežinski. Ir tikrai, paga
sau — palauk, panaudosiu vi liau buvo išrinkta vieta pa
sus savo metodus.
minklui. Bet vėl nesėkmė —
Pirmiausia — lėšų klausi žemės nepardavė jos savi
mas. Autorius gali padaryti ir ninkė, ir vėl viskas sustojo.
už dyką, bet kai dirba darbi
Kaip žinia, Lenkijos valdžia
ninkai, firmos,
naudojami nepritarė sumanymui rinkti
įrengimai ir medžiagos, j a u aukas A. Baranausko pamin
reikia mokėti. Kaip bebūtų klui iš gyventojų — lietuvių ir
keista, labai brangūs žemės lenkų. Lėšų paminklui teko
darbai. Sakiau paminklo už ieškoti patiems. Buvo žadama
sakovams — Seinų lietu ir vyriausybėje, bet niekas ne
viams: „Jūs prašot, prašot, o buvo konkretizuojama. Paga
kai lenkai vieną dieną pasa liau įsijungė kitos — parla
kys — statykit, iš ko j ū s sta- mentinio lygio — jėgos. Nu
tysit? Tarp kitko, leidimas pa ėjau pas Seimo pirmininką V.
minklui statvti Lenkijoje ga Landsbergį, kuris nuo pat
lioja tik pusę metų. Lenkijos pradžių rėmė šį projektą. Jis
valdžia pasakys: „Davėm lei padėjo išrūpinti trūkstamas
dimą, bet jūs nepadarėt".
lėšas, kiek reikėjo paminklui
Manės klausia, kiek pa iškalti iš granito.
Rimtai susidomėjo paminklo
minklas kainuos? Aš jiems
tada pasakiau (buvo kokie reikalais Lenkijos parlamento
1990-ieji metai): apie 100 vicemaršalka J a n Krul. J o ini
Lenkijos
Seimas
tūkst. dolerių. „Ką? Lenkijoje ciatyva
galima pigiau'" — atsakė jie. išleido labai gerą, informaty
Tuomet patariau nesvarstyti, vią ir pozityvią knygelę apie
kiek kainuos — kai statysim, vyskupą A. Baranauską. Kaip
pamatysim: gal dane pigiau, o tik vicemaršalkos J. Krul

dėka, Elko vyskupas galop su
tiko, kad paminklas būtų pa
statytas bažnyčiai
priklau
sančioje žemėje. J. Krul netgi
išrūpino Seinams lėšų sutvar
kyti aplinkai. į kurią įėjo ir A
Baranausko paminklo vieta.
Ypač didelį vaidmenį yra su
vaidinę ir Australijos lietu
viai, nupirkę žemę. k u r šian
dien stovi Lietuvių kultūros
centras Seinuose.
Man atrodo, kad didysis pa
minklo pastatymo akstinas
buvo popiežiaus Jono Pauliaus
II vizitas į šiaurės Lenkija.
Per Lenkijos Nepriklausomy
bės šventės minėjimą mane
Vilniuje supažindino su vice
maršalka J. Krul ir jis manės
prašė, kad
paminklą
už
baigčiau iki popiežiaus atva
žiavimo. Kaip tik tuo metu
rengiausi širdies operacijai.
Pasakiau, kad nežinau, kada
galėsiu pradėti dirbti. Tuomet
J. Krul pasakė, kad pamink
las bus atidengtas rudeni,
tarpparlamentinės asamblėjos
metu. Taip ir įvyko. Vice
maršalka dar buvo atvažiavęs
vasarą pasižiūrėti, kaip vyks
t a darbas. Mes b ū t u m e su
spėję ir popiežiaus vizito die
nai, tačiau del operacijos dar
bai sustojo. Popiežius kaip tik
buvo apsistojęs netoli Seinų —
Vigriuose. Daugybe žmonių
kelias valandas
išsirikiavę
laukė atvažiuojant popiežiaus
į Seinus. O lenkų spauda rašė.
kad popiežius norėjęs pamaty
ti vietą, k u r stovės A. Bara
nauskas.
G r a n i t a s — iš U k r a i n o s
Su Seinų meru buvome su
tarę, kad Lietuvos pusė apmo
ka visus skulptūros k a š t u s , o
lenkai
sutvarko
paminklo
aikštelę, išlieja p a m a t u s . išgrindžia grindini bei aplinkui
pastato granito bortus. Jie.
beje. buvo užsakyti ir paga
minti Lietuvoje, tačiau už len
ku pinigus.
Nukelta į 2 psl.
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Seinus — dar neišlieti pama tinaitis:
.Nuo šios dienos šis pamink
tai, o antradienį jau reikia pa
minklą montuoti. Jergutėliau, las žymės paskutiniąją Anta
ar sustings? Juk nestatysi ant no Baranausko žemiškosios
netvirtų pamatų. Be to, žiema, tarnystės vietą čia, Šv. Agotos
šaltis, betonas stingsta daug aikštėje netoli Seinų katedros
lėčiau ir ilgiau, negu šiltesniu — gyvenimo pabaigos švento
metų laiku. Klojiniai buvo vės. Kita — jaunystės šven
padaryti anksčiau, bet reikia tovė — jo išgarsintas Anykš
juos užpildyti betonu. Pasiro čių šilelis, kuriame ir su ku
do, yra tokių priedų, kurie pa riuo gimė lietuviškojo žodžio
greitina betono kietėjimą. Įsi ganytojas — poetas.
Du Baranauskai, du pa
vaizduokit, penktadienį pama
tus užpylė betonu, o antra minklai, dvi šventovės Sei
dienį paminklą jau vežė ii Lie nuose ir Anykščiuose — gyve
tuvos! Ir dienelė pasitaikė — nimo pradžia ir pabaiga, su
sietos su šiuo kuriniu. Poema
siautėjo sniego pūga su vėju.
„Anykščių šilelis* — pati pir
Buvo sutarta ir dėl įrašo ant moji poeto jaunystės šventovė,
paminklo: kad jis bus dviem ilgam pastatyta lietuvių poezi
kalbomis. Paprastai stengia joje, nes jos pamatai giliai su
masi, kad užrašai batų kuo leisti mūsų kalboje ir savi
trumpesni, lakoniški. Juk pje monėje.
destalas — ne afišų stulpas.
Įvairios okupacijos, karai,
Kadangi A. Baranausko pje
neramumai,
totalitariniai re
destalas yra keturkampis, turi
Elko vyskupas Wojciechas Ziemba pašventina vysk. Antano Baranausko paminklą Seinuose.
žimai
niokojo
istorinius stati
apvalius kampus, aš pa
nius,
rūmus,
šventoves,
tačiau
siūliau, kad įrašas apibėgtų
šis
lietuviškas
poeto
statinys
aplinkui nenutrūkstamai ir
kad nebotų ryškios ribos, kur tvirčiausiai ir nepajudinamai
lietuviškai, o kur lenkiškai: stovėjo ir stovi visoje Lietuvos
žemėje ir jos kalboje.
Baranovskių giminės herbą SEINŲ VYSKUPAS ANTA
po insignijos ant pjedestalo. O
Atkelta iš 1 psl.
Kaip ne kartą atželdavo
kas yra vyskupo insignijos? sudaro bajoro karūna mėly NAS BARANAUSKAS ANTOGranitas A. Baranausko pa Kiekvienas įšventintas vysku name fone, virš jos tupintis NI BARANOWSKI BISKUP iškirstas Anykščių šilelis,
minklui atgabentas iš Ukrai pas ar kardinolas įgyja teisę vanagas laiko auksinę pasagą. SEJNENSKI Bet išėjo taip, taip poema „Anykščių šilelis"
nos karjerų. Iš to paties grani turėti savo herbą. Be to, į vys Kreipiausi į Lietuvos heraldi kad šone batų tilpę... RA- ne kartą atželdė, ataugino
to padarytas ir paminklas A. kupo herbą visada įkompo kos komisijos pirmininką Ed NAUSKAS, o prieky — AN- brutaliai iškertamą, visaip ge
Mickevičiui. Tiesa, norėjau, nuojamas ir asmeninis jo gi mundą Rimšą. Jis truputį TONI BA. Aš pratempiau įra nėjamą lietuvių kalbą. „Anykš
kad paminklas būtų iš vienti minės herbas. Jeigu žmogus herbą pakoregavo: mat, praei šą, kad paminklo priekyje at čių šilelį" poetas kūrė kaip
so monolito, bet lėšos, kurios ne bajoras ir neturėjęs savo tame amžiuje popiežiaus buvo sirastų visa vyskupo pavardė šventovę. Lietuvišką.katedrą,
mums buvo pažadėtos, smar herbo, jis sudaromas arba pa griežtai reglamentuota, kaip
— BARANAUSKAS. Tai pa aukštyn kylantį statinį..."
kiai vėlavo. Reikėjo pradėti sirenkamas. Pasirodo, A. Ba sudarinėti herbus vyskupui,
dariau savo valia. Lenkai nu
Atsistojo šalia katedros
darbą, rizikavau daryti pa ranauskas buvo pasirinkęs kardinolui. Pavyzdžiui, nuo
tylėjo, nieko nesakė. Bet lietu
minklą iš dviejų dalių. Trečioji Baranovskių giminės herbą. dvasininko rango priklauso,
Dabar A. Baranauskas stovi
viai dėl to užrašo pakėlė skan
dalis — pjedestalas. Teko su Ilgą, laiką jo ieškojau, prašiau kiek herbe yra kutų: vyskupo
dalą, nors parašas buvo iš šalia katedros, prieš įeinant į
klijuoti granito gabalus, ir, Seinų lietuvių: bažnyčios kny herbe jų yra 10, o kardinolo —
anksto suderintas. Kai pa ją, už švetoriaus ribos, deši
ačiū Dievui, siūlė beveik ne gose, dokumentuose turėjo net 15. Kadangi pagal po
minklas jau buvo sumontuo nėje pusėje. Galima sakyti,
įžiūrima — dabar yra sinteti būti išlikęs ir A. Baranausko piežiaus nurodymus, visų pa
tas, atvažiavo B. Makauskas kad jisai žvelgia į laiptus, ku
nių klijų, kurie suklijuoja pui herbas. Ieškojo jie ar neieš saulietiškų puošybių vyskupų
ir pareiškė, kad aš palaidojau rie veda į šventorių. Ta vieta
kiai. Bet, darant skulptūrą iš kojo, bet nieko nesurado.
ir kardinolų herbuose buvo at pusę A. Baranausko biografi yra labai pagarbi — tai baž
kelių, dalių, daugiau rizikos
A. Baranausko kūrybos ty sisakyta, ant paminklo iškal jos: jis buvęs ir poetas, ne tik nyčios žemė, kurią Elko vy
kad gali nesutapti granito
tame A. Baranausko herbe vyskupas. ...Kodėl neužrašyta skupas dovanojo Seinų mies
spalva. Ir tame pačiame kar rinėtoja Irena Mikšytė, kai jai taipogi nebeliko nei karūnos,
— poetas? Ąš jam pasakiau, tui ir leido ten pastatyti pa
jere granito spalva gali labai paskambinau ir paklausiau, nei vanago.,kad taip buvo sutarta. Bet B. minklą. Salimais stovi nedide
nustebo:
„Ką?
A.
Baranausko
skirtis. Aš sakau, kad grani
Makauskas nedalyvavo tuose lis klasikinis namelis, vadi
herbas?
Kaip
gali
būti?
Jokio
tas kaip aguonų pyragas:
Paskutinis colis
pasitarimuose. Mano laimei, namas vargonininko namu,
herbo
jis
neturėjo!"
Aš
jai
sa
nežinai, kokie jo viduje sluoks
vis
dėlto pas Seinų merą išliko kuris irgi priklauso bažnyčiai.
kau:
„Ponia,
kad
kiekvienas
Svarbu,
kad
visos
aplinky
niai, spalvų pustoniai. Bet
O toliau už paminklo leidžiasi
granitą aš renkuosi dažniau vyskupas herbą turi. Turi bės susiklosto gerai. Gali pa protokolas. Tuomet B. Ma
žemyn šlaitas į Seinelės upę,
kauskas
nutilo.
Bet
šone
pa
siai. Prie jo esu prisirišęs dėl turėti ir privalo turėti ir A. dirbdinti puikiausią pamink
Paupiai buvo apaugę krūmais,
darėme
papildomą
įrašą
len
to, kad tai yra gal pati monu Baranauskas". Žinau, kad, pa lą, iškalti ir... pastatyti dirb
kuriuos
ta proga mes iškirtotelėje,
kur
įrašyta
„Paminklą
vyzdžiui,
kardinolo
Vincento
tuvės kape. Skulptūra buvo
mentaliausia medžiaga iš
me.
Dabar
ten gana plika, bet
poetui
ir
Seinų
vyskupijos
Sladkevičiaus
herbe
yra
pa
baigta praėjusių metų rugsėjo
reikšti idėjai. Bronza daugiau
jau pasodintos eglaitės, dar
ganytojui
pastatė
tautiečiai.
vaizduotas
kaimo
šulinys
ir
mėnesį.
Tačiau
iš
Lenkijos
tinka miestui, interjerui, be
bus pasodinta daugiau me
to, ją lengva perlydyti, perfor svirtis. Neabejojau, kad ir A. atėjo žinia, kad paminklo ap 1999.11.12."
džių Ateity A. Baranauskas
Baranauskas
turėjo
savo
her
Beje,
lietuviškam
užrašui
linkai
sutvarkyti
nėra
pinigų.
muoti, kūriniai iš bronzos
Iki paminklą atidengti numa ant paminklo Seinuose buvo stovės žaliame fone. Dabar
dažniausiai naikinami. O iš bą.
Tuometinio kultūros minis-- tytos datos buvo belikęs mė padaryta maloni išimtis, nors išėjo netikėtai, kad priėjus ar
akmens paprastai niekam ne
ti, vyskupas yra dangaus fone:
kyla noras ką nors kita pada tro tėvas Rapolas Šaltenis nuo. Vieną dieną skambina iš tekstą dar teko siųsti tvirtinti
už paminklo reljefas leidžiasi
ryti. Iš archeologinių iškasenų kreipėsi į Anykščių A. Vienuo Varšuvos Lietuvos bičiulių į Varšuvą. Prisiminiau, anks
žemyn į upelės pusę.
matome, kad geriausia laiko lio muziejų, kuriam priklausė draugijos pirmininkas Leonas čiau lenkai yra priekaištavę,
kad
ant
paminklo
A.
Micke
Yra numatyta toliau už A
bandymus
tveria akmuo. ir A. Baranausko klėtele. Ma Brodavskis, nemažai prisidė
Baranausko, šalia katedros,
Gaisrą geriausiai atlaiko bron no laimei, ten buvo surastas jęs prie paminklo pastatymo. vičiui įrašas tik viena kalba...
sutvarkyti visą teritoriją,
za — jos lydymosi tempe ne tik antspaudas ant doku Jis džiaugsmingu balsu, kiek
Sukūrė gamtos šventove
įrengti automobiliams aikštę,
ratūra yra aukštesnė už tą. mentų, bet ir bronzinio at susijaudinęs sako: „Tik ką
kalbėjau
su
Lenkijos
Seimo
spaudo
originalas.
Tiesa
antkuri susidaro ugnies židinyje.
Taip buvo suplanuota, kad pasivaikščiojimo takus. Zona
vicemaršalka
J.
Krul.
Pinigai
spaudos
buvo
ne
Seinų
vys
Pavyzdžiui, kiek karo metais
pasibaigus Lenkijos ir Lietu tarp Seinelės upės ir katedros
yra degę muziejų, marmurai kupo, bet dar Žemaičių vys yra! Beliko mėnuo, ar galima vos tarpparlamentinei sesijai, bus rekreacinė. Taigi perspek
subyra, granitas susprogineja kupijos sufragano, bet Bara suspėti?" Atsakiau: galima, jei kuri posėdžiavo Vilniuje, par tyvos yra geros. Aišku, man
nuo aukštos temperatūros, o novskių herbas nebekito. Kai bus pinigai.
lamentarai grįš į Varšuvą pro rūpėjo tiktai A. Baranauskas,
skulptūros iš bronzos tik A. Baranauskas tapo Seinų
Ir toks balansavimas ant ri Seinus ir ten sustoję atidengs o Seinų miesto tvarkymo pla
vyskupu, buvo pakeistas tik bos tęsėsi lig paskutinės die paminklą. Taip ir įvyko. Aš nai nebuvo žinomi. Atsitiko
įkaista, net neišsilydo.
antspaudo tekstas.
nos. Skambinu ketvirtadienį į laimingas, kad po tiek laiko ir taip, kad A. Baranausko pa
Mano nuolatinis partneris
pastangų paminklas buvo pa minklo aikštelės dalis buvo
— architektas Vytautas Če
galiau pastatytas ir iškilmin įjungta į miesto planą. Buvo
kanauskas. Su juo kartu esu
gai pašventintas. Abiejų šalių tam tikrų sunkumų, kadangi
pastatęs nemažai skulptūrų.
— Lietuvos ir Lenkijos — pre tie pinigai, kurie buvo skirti
Mes gerai vienas kitą supran
zidentai atsiuntė sveikinimus. Seinų miestui, „nuvažiavo" į
tame. Jis man nediktuoja, aS
Katedroje Mišias aukojo Kosovą. Bet vicemaršalka J.
jam nediktuoju. Mes bena-aElko vyskupas W. Ziemba ir Krul pasirūpino, kad vis tiek
darbiaujame, ir ką aš lipdą i,
Vilkaviškio vyskupas Juozas nors dalis lėšų būtų skirta
jis nesikiša. O kai architektąŽemaitis Pamokslas buvo sa šiemet, kad būtų galima su
pradeda tvarkyti paminklo
komas dviem kalbomis, Elko tvarkyti aikštelės aplinką.
vietą, aš irgi jo daug nekore
vyskupas pasveikino lenkiš Kiti darbai bus tęsiami pava
guoju. Toki susišnekėjimą, kai
kai, bendrą sveikinimą pasakė sarį.
architektas dažnai ir be žo
išeivijos lietuvių vyskupas
Rodos, visą Seinų kraštą
džių atspėja skulptoriaus no
Paulius Baltakis. Visa Mišių nušvietė A. Baranausko asme
rą, pagauna paminklo idėja ir
liturgija vyko lotyniškai, mal nybės šviesa. Vyskupas ir poe
ją pratęsia, aš vertinu. Geru
dos skambėjo lietuvių ir lenkų tas savyje sujungė dvi — lietu
žodžiu noriu paminėti ir savo
kalba.
vių ir lenkų — kultūras, jo
padėjėjus: karkasą ir gipso
Seimo pirmininkui V. vyskupijoje tikintieji meldėsi
modelį padėjo padidinti senas
Landsbergiui paminklas pri lietuviškai ir lenkiškai. A.
meistras Kęstutis Jablonskis,
minė žmogų, karštai mylėjusį Baranauskas kelyje į XXI
man daug darbų didinęs mo
tėvynę, Dievą ir žmones, tu amžių abi kaimynystėje gyve
lyje arba gipse. Iškalti padėjo
rėjusį akmens tvirtumo badą. nančias tautas moko toleran
du meistrai: Alvydas BalMinistras pirmininkas An cijos, kviečia eiti išvien, už
čiauskas ir Viktoras Solomidrius Kubilius A. Baranauską miršus praeities skriaudas.
nas.
priskyrė prie abiem val Galima sakyti, Seinuose pa
Elko vyskupo
stybėms ir tautoms brangių minklą pastatė abiejų tautų
pageidavimas
kultūros asmenybių. Ypač gera valia.
gražius ir prasmingus žodžius
Užrašė
Dar man perdavė vyskupo Toks vysk. A. Baranausko herbas iškaltas ant paminklo. Nuotr.
pasakė
poetas
Marcelijus
Mar
Jonas
Albertavicius
pageidavimą, kad būtų vysku- Henriko Gaičevskio

Vysk. A. Baranauskas
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Balys Auginąs

UŽDEGUS NAUJO AMŽIAUS ŽVAIGŽDES
SONETAS NAUJAGIMIUI
Raudonas skrenda ryto vyturys —
Ir bundančių šešėlių, pilnas kambarys.
Ai vystau kaip naujagimį eiles
Į drobulę širdies-lyg paslaptis gilias —
Eilėraštis juodų raidžių akim
Neš Paukščių Taką, žydinčiom naktim!
Linguos lyg žemuogė juodoj audroj —
Žmogaus širdy jautrioj, geroj —
Čiulbės su zylėm, laimės trupiniu pažais,
Skris vasaros sparnais, pieš rudenio dažais—
Jis bus akiračio žydrasis diskas:
Erdvių šviesa, ir valkata nudriskęs — _';;;~L
Ir marmuro balčiausią obeliską
Aš jam statau — tegu saulėlydy jis tviska —
KELIONĖJE
Diena vis vaikšto
Tais pačiais takeliais,
Naktis —
pritrūksta sapnų,
O aš — dobilas žalias —
Tarp sausų akmenų —

sugrįžo..

Metų vynuogės
Sirpsta kaip vynas,
Išsiliejus lyg jūra —
Vienatvė —
Atminimų vainiką nupynus,
Paskenduolė viltis
Laiko liūnais atplaukia
Į mano užsnūdusią gatvę —

.

•

'

.

•

Suskerdėjus, kiaura
Mano kelionių arka —
Ji pamažu į potvynio
Mirties gelmes
Jau grimzta — Ar besulauksiu aš
Naujų dienovidžių kaitros?
uUsuuaii

Juk aš visa širdim
Myliu
Tą kietą žemės grumstą,
Kurin priglusiu poilsiui
Po žemiškos audros —

->. . - -

BEŽVAIGŽDĖJ NEŽINIOJ
' • •

•

Savo rankose
Aš neturiu gyvybės siūlo,
Ir nežinau, kokiom vaivorykštėm
Nušvis manoji ateitis —
Tačiau viliodamas
Gyvenimas vis siūlo
Išeitii kasdienybės vieškelių
Į nuodėmingai žydinčių
Žiedų sritis —

-

O nežinia — tokia bežvaigždė.
Kai sutemoj einu per aikštę,
Ar ne greta su mano žingsniais
Vaikščioja Mirtis?—
LAIKO PUTA
Kelionėn nieko nepasiėmiau —
Tik jaunystės ugnį —
žariją iš tėvų židinio —
Laivas, plaukęs vėtroje
Žaibų stiebais,
Nelaisvės plienu
Šlamančiam vilnim —
Nuplukdė mano
Skęstančias svajones
Į nepažįstamos aušros
Krantus —
Ir kai po daugelio
Tirštoj migloj
Nugrimzdusių dienų,
Su metų krintančiais
Meteoritais,
Jis supleškėjo
Laiko liepsnoje —
Dūlėsiais nugulė
Į marių dugną
Mūs žavios vėliavos
Vilčių,
Ir krūvos
Suanglėjusių prisiminimų —
Ir kai einu
Pajūrio jau pažįstamu
Krantu —
Matau, kaip plakasi
Pakrantėje puta —
Sudužęs idtūlst ižas —

2000.01.01.

Iš paruošto spaudai naujo lyrikas rinkinio
Nmmų pašvaiste.

.
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Vilniuje viešėjęs dabartinis
Lietuvos prezidentas Valdas
Adamkus parsivežė nuotrau
ką į JAV ir kartu su Lietuvių
Dailės muziejumi Čikagoje
išspausdino pirmąjį šio plaka
to variantą. Pačioje Lietuvoje
(nežymiai apkarpius originalų
kadrą) plakatas ir analogiškas
atvirutės variantas pasirodė
gerokai vėliau.
Zinas Kazėnas — turi per 80
autorinių plakatų ir galima
drąsiai teigti, kad jie aki
vaizdžiai atspindi paskutinių
trijų dešimtmečių fotoplakato
raidą Lietuvoje.
Eglė Jaškūnienė

Fotoplakatai
Čiurlionio
galerijoje

Plakatas Lietuvoje turi gi telis jos puoselėtojas buvo Ži
lias tradicijas, o septintame nąs Kazėnas, pradėjęs dirbti
dešimtmetyje pelnė nemažą plakato srityje maždaug aš
pripažinimą.
Fotoplakatas, tuntojo dešimtmečio pirmoje
kaip savarankiška, turinti sa pusėje. Tai buvo kultūrinio po
vą specifiką ir paskirtį kū būdžio darbai — informacija
rybos sritis, pradėjo formuotis apie estradinės ir liaudiškos
palyginti neseniai — aštuntojo muzikos ansamblių koncertus,
dešimtmečio pradžioje, tačiau šventes, kino filmus ir žymius
jo kelias į gyvenimą nebuvo aktorius bei dainininkus, di
„rožėmis klotas". Prasta spau džiuosius Lietuvos miestus,
dos kokybė baidė dailininkus, muziejus ir pan. Tuo metu fo
nebuvo profesionalių, taiko tografuoti ansamblius „natū
Parodos atidarymas vasa
mąją ir spalvotą fotografiją roje" buvo neįprastas dalykas,
todėl
žmonės
mielai,
su
dide
rio
11 d., penktadienį, 7:30
išmanančių, dailininkų. Be to,
liu
entuziazmu
pozuodavo,
ne
v.v.,
Čiurlionio galerijoje. Jau
reklama — pagrindinė fotoplagailėdami
laiko
ir
energijos.
nimo
centre, Čikagoje.
katų pritaikymo sritis ir idėjų
Kiek
vėliau,
bręstant
didie„kalvė" — sovietmečiu buvo
pašalinta iš gyvenimo. Plaka- šiems persitvarkymams, ėmė
VINCĖS JONUŠKAJTĖS
Laiškais lietuviams. Vadinasi, kiu ir tyru keliu vesti žmogų į tas — tai itin objektyvi, gyve- rastis reklaminių užsakymų.
ZAUNIENĖS PREMIJA
Nesusiformavusi
reklamos
ba
Dievą".
Sveikindamas
Petras
jie yra skiriami kiekvienam
nimo stilių, eigą ir pobūdį at
zė
—
profesionalų
(dailininkų,
Daužvardis,
Lietuvos
gen.
lietuviui, nesvarbu kurioj pa
spindinti, sritis, susijusi su
Lietuvos operos primadonos
konsulas, prisipažinęs, Laiš visuomenės gyvenimu, reaguo vadovų, fotografų) trūkumas, Vincės Jonuškaitės Zaunienės
saulio šalį jis begyventų".
menkas šios srities išmany gerbėjai suaukojo pinigų su
„Nutarėm, kad 1950 me kus lietuviams skaitantis nuo janti į pokyčius.
tams, prenumerata bus 50 pirmo numerio, pabrėžė, kad
Pirmasis ir ilgą laiką vienin- mas bei išprusimas užsakovų mą, o jos duktė Giedrė ZauKun. Juozas Valinys, SJ.
tarpe ir pan. — vertė autorius niutė pavedė Vydūno fondui
centų, atskiras numeris — 5 *Jie yra savos rūšies tautiniai
„verstis per galvą", ieškant op Čikagoje suruošti konkursą,
religiniai švyturiai, rodan
centai, — prisimena visus 50
timaliausių materialių ir me kuriame galėtų dalyvauti Vil
pabaigos.
Ką
gi
Laiškai
lietu
metų draugaujantis su 'laiš tieji kelią į sveiką bei pozityvų
ninių
sprendimų.
viams
pasiims
ir
ką
paliks,
kais', redaktorius Juozas VaiS- gyvenimą ir darbą
niaus Muzikos akademijos ir
žengdami
į
trečiąjį
tūkstant
Prasidėjus Atgimimui, Z. Kauno Konservatorijos magisnys, SJ. Pirmasis LaUkų lietu- fr V ėl tęsiamas nuoširdus,
Žodis prie žod: <o ;;smas. suose ar lietuvių kalbos viams numeris, išėjęs vasario kruopštus darbas, didėja ple metį? Kaip į šį klausimą atsa Kazėnas padarė nemažai poli trantės bei studentės. Buvo
prie posmo, straipsnis prie kultūrą Pedagoginiame litua mėnesį, buvo tik 8 puslapių, čiasi bendradarbių ratas. 25 ko žurnalo redaktorius Juozas tinių — visuomeninių pla sudaryta sutartis tarp Vil
katų, skirtų Sąjūdžiui ir Atgi niaus Muzikos akademijos ir
straipsnio — ir *<ip iu pusė nistikos institute, rašydamas mažas, kuklus ir be viršelių metų jubiliejų jau švenčia di Vaišnys, SJ?
„
...
Pirmiausia
mes
turėtu
lietuvių
kalbos
vadovėlius,
mimui. Jų spaudos kokybė Vydūno fondo šiam projektui
delis
redakcijos
kolektyvas:
bet skaitytojų labai šiltai, su,
šimto metų, kai visame pla
mėme
gerai
pagalvoti
ir
pada
dalyvavo
minėjimuose,
suva
nėra aukšta, tačiau reiktų įgyvendinti.
šalia
nenuilstančio
redakto
džiaugsmu
sutiktas,
todėl
an
čiame pasaulyje lietuvių na
ryti
rimtą
sąžinės
sąskaitą.
žiavimuose,
kongresuose,
sim
įvertinti sąlygas, kuriomis jie
riaus
Juozo
Vaišnio,
SJ,
dar
trasis
jau
buvo
dvigubai
dides
mus lanko Laiškai lietuviams.
Š.m. sausio 20 d. konkursas
Tyla, ramybė ir susikaupimas poziumuose ir redagavo Laiš nis — 16 puslapių ir prenu buojasi Danutė Bindokienė, Ypač atkreipti dėmesį į tokius buvo spaudžiami. Dalis jų, pu įvyko Vilniuje. Vertinimo ko
merata pakilo iki 1 dolerio". Marįja Eivaitė, Algirdas Gri mūsų elgesio pasireiškimus, siau legaliai išspausdinti nak misiją sudarė: akademijos pro
tėvų Jėzuitų namuose. Ten kus lietuviams.
Kunigo J. Vaišnio redakto- Leidinys buvo reikalingas, gaitis, Vytautas Kasniūnas, kurie nei mums patiems neda tinėje pamainoje, ryte jau rektorius prof. dr. E. Ignatonis
prie redaktoriaus stalo visada
riški
gabumai dar nėra pakan mėgstamas. Tai patvirtino ir Algirdas Kurauskas, Nijolė ro garbės, nei Dievo nėra lai būdavo išvežiojami po įvairias (pirmininkas), prof. V. Prud
pamatysi kun. Juozą Vaišnį.
kamai
įvertinti. „Išeivijoje su metai iš metų didėjantis pre Užubalienė, administruojant minami. Jais turime atsikra respublikos vietas. Įdomiausi nikovas, prof. V. Mikštaitė,
„Kai prieš 50 metų teko
rinkti
bendradarbius, iš jų numeratorių būrys — po 5 Petrui Kleinotai, SJ, ir Alek tyti, jų nei į naująjį šimtmetį, yra tie plakatai, kuriuose pa Operos direktorius V. Juozapirmą kartą atsisėsti prie re
iškrapštyti
straipsnius, yra metų jau buvo 6,000 bičiulių. sandrai Likandėrienei. „Ben nei į trečiąjį tūkstantmetį ne- naudotos autentiškų įvykių paitis, docentė I. Augustienė,
daktoriaus stalo, tai galvoti,
nelengva,
juo
labiau, kad lei Laiškai lietuviams didėjo, pa dradarbiavimas su kun. J. sinešti, bet ramia sąžine pa- nuotraukos — „Baltijos kelio" docentė R. Maciūtė, docentas
kad, prie to paties stalo
dinys
mėnesinis,
puslapių sipuošė kietesniais, gražiais, Vaišniu buvo ir'tebėra geriau likti ir kaip galima greičiau akcija, mitingai, įvairūs „dai A. Kievišas. Išklausę 17 kon
sėdėdamas, sutiksi dutūks
daug,
o
rašantieji
jau
seniai išraiškingais viršeliais, nuo sia nuolatinė pamoka, kaip užmiršti. Su savimi, eidami į nuojančios revoliucijos" mo- kurso dalyvių, Vincės Jonuš
tantuosius metus ir įžengsi į
atsidūrė
benykstančiųjų
su traukomis, meniškomis skyrių reikia redaguoti, kaip mylėti didįjį jubiliejų, pasiimkime tik me ntai. .«..
Kai kurie jų turi kaitės Zaunienės 1,000 dol.
trečiąjį tūkstantmetį, galėjo
atrodyti labai nereali svajonė. tvėrimų sąrašo pačiame vir užsklandomis ir balandėle, ne ir gerbti lietuvių kalbą", — tai, kas praturtins mūsų dva- į d o m i u s hkimus,~nepakartoja- premiją paskyrė II kurso maO vis dėlto svajonė tapo rea šuje", — primena Draugo re šančia gerą žinią, sielos at prisimena Draugo redaktorė sinį^gyvemmą ir apgaubs gar- m a s į sto rijas, savus herojus gistrantei Aušrai Liutkutei
Danutė Bindokienė, kone ke bės aureole ne tik Viešpaties Plakatas „Lietuva, Tu man (prof. V. Mikštaitės klasės stu
lybe. Savaime palinko redak daktorė Danutė Bindokienė. gaivą skaitančiam lietuviui.
Laiškų
lietuviams
redaktoriui
tvirtį šimtmečio priklausiusi Dievo, bet ir žmonių akivaiz viena", kuriame pavaizduota dentei). Kiekviena dalyvė pri
toriaus galva nuoširdžiai pa
^Jaunystė — gyvenimo pa
dėkos maldai Aukščiausiajam dar vis pavyksta sumedžioti vasaris. Jei nori rudenį leidinio redakciniam kolekty doje... Jeigu mums svarbi lie virš kareivių šalmų trispalve valėjo atlikti dvi operų arijas
už tokią ilgą globą ir pagalbą, bendradarbių, o kai jų trūksta džiaugtis vaisiais, tai neskink vui. Svarbiausi pakilimo me tuvybė, jeigu norime ją iš mojuojanti mergaitė, šiandien ir dvi liaudies dainas. Konkur
Be abejo, padėka priklauso ir — ir pats užpildo ne vieną gegužės mėnesį žiedų", — pa tai — per pasaulį keliauja jau laikyti ir savo vaikams per tapo Lietuvos Atgimimo sim sas užtruko net 5 valandas
tvirtas, plačiai žinomas leidi duoti, būtinai šeimoje, ypač su boliu. Nuotraukoje užfiksuo Muzikos akademijos salėje
visiems įvairių sričių bendra- lapą".
tarė laiškai savo skaitytojams.
darbiams", — šiais žodžiais į
Mėgstu skaityti. Kai vieną Prabėgo, pralėkė net 49 pa nys, tai tikras turtingos ir gra vaikais, kalbėti tik lietuviškai. tas vienas pirmųjų masinių Vilniuje. Jame dalyvavo ir
pagaliau
visiems įsisusibūrimų .»«*«.ww
Katedros
aikštėje
Vydūno fondo įgaliotinis Lie
*.ww*«..*u.
|^^, *--.-^~«
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Laiškų skaitytojus prabyla re- vakarą sustojau prie knygų vasariai ir vėl pavasaris, jau žios Lietuvių kalbos tribūnas, Reikia
daktorius.
spintelės ir paėmiau į rankas penkiasdešimtasis, pats laikas šalia svarbių, pastoviai na tikinti, kad be lietuvių kalbos Vilniuje (1988 m.), kuriame tuvoje, fil. Edmundas Kuli
50 metų. Žmogus, perkopęs pirmą pasitaikiusį leidinį, pasidžiaugti derliumi. Kokios grinėjamų temų, turintis gar jokiu būdu ilgiau neišlaikysi per plauką buvo išvengta kauskas.
. , . • - su
_ ka
•_
šią ribą, pasakys, kad tai mano teta, kuriai jau devy- mintys aplanko tėvą Juozą sųjį ir visų mėgstamą lietuvių lietuvybės"... ir „ ... tai, ką žiauraus susidūrimo
Iškilmingas premijos įtei
branda; besiruošiantis švęsti, niasdešimt ketvirti artėja, su Vaišnį, SJ, U nedidelio kuk .Kalbos" skyrelį, skelbiantis norėtų gauti Dievo Sūnus savo riškiais. Jau gerokai vėliau kimas vyks po 30 dienų Vil
įvertins nueitą kelią, prisi nerimo ir po kiek laiko pa laus laikraštėlio išauginusi straipsnio konkursus ir apdo gimimo dieną, yra artimo vienai redakcijai pavyko išsi niuje, Lietuvos Muzikos aka
mins pradžią ir visą gerumą, sakė: „Nepamiršk padėti atgal subrandinusį, sukūrusį puikų vanojantis geriausius autorius meilė ir gera valia, apie kurią aiškinti, kad ši mergina baigė demijos salėje. Reikia džiaug
džiaugsmą, kurį teikė darbas 4 vietą, tai labai vertingas ir dabartinį religinės ir tautinės premijomis. Ir taip iki šių giedojo angelai prieš 2000 medicinos seselių kursus, o tis naujai augančiom jėgom,
žadėdami žmonijai
tai- ant
pečių
ją laiko būsimasis kurioms Vincės Jonuškaitės
ir žinojimas, kad tai svarbu, man brangus leidinys, žiūrėk , kultūros lietuvišką žurnalą, dienų — tesėta, nugalėjus vi metų,
. S* — — — —
*
U*-~
j * w « ^ J~f
sas
kliūtis,
visus
trukdžius,
kad
neprapultų".
Negalėjau
ką ir ramybę," — patvirtino vyras. Šiandien jie kartu lai Zaunienės premija
būtina, reikalinga visiems, gal
visada siekiantį vieno tikslo:
padės
prisimins sunkumus ir viltin patikėti, savo rankose laikiau „Ir šie laiškai stengsis Tau vis atrandant jėgų ir optimiz kun. J. Vaišnys, SJ, Draugo m į n g a i augina didelį būrį vai- žengti sunkiais dainininkų kekūčių. Ne mažiau įdomi plaka liais.
gražiai įrištus 1950-1951 me padėti, malonus skaitytojau, mo eiti pirmyn, žinant, kad redaktorės mintį.
gai pagalvos apie ateitį.
VJVL
„kelias į žmonių širdį, eina per
tų
Laiškus
lietuviams
—
tuto atsiradimo istorija. 1988 m.
Linkėdami
redaktoriui
kun.
šiame visų svarbiausiame žy
Prisiminkime pradžią. „Su
1950 m. gyje artėti prie Dievo, mūsų širdį". Žmonės, rašantys ir J. Vaišniui sveikatos ir ilgai
pirma žinute Draugo dien rėjau patį pirmąjį 1950
skaitantys, domisi konkursu, džiuginti šiuo lietuvišku tauti
raščio kronikoje, kad" iš Itali- vasario mėn. numerį- Susi- tikrosios laimes"?
rašo, siunčia, laukia. Juk dar niu žurnalu visus čia, Lietu
jos atvyko kunigas jėzuitas J. domėjusi varčiau.
Niekad nenukrypo nuo už prieš keletą metų redaktorius voje, o ir pasklidusius po pa
Vaišnys, su juo be rankos pa„Mielas tautieti. Gal ne sibrėžto tikslo, atrodo, ir entu gaudavo po 100 straipsnių.
spaudimo susipažino tūkstan- kartą teko tau paimti į rankas aziazmo,
l i  Ypač jų padaugėjo, kai žinia saulį, turime įsijungti į skai
gerumo Hšiuose
a z m 0 j vir gerumo
U O K darčiai lietuvių, -r rašė V. Kas- į r paskaityti paprastą, kuklų b u Q g e ne truko, lanke su apie konkursą ir jo sąlygas pa tytojų ir bendradarbių eiles,
niūnas. Jis greitai buvo pa- mėnesinį leidinėlį, pavadintą s p a u s < j m tu ir nuoširdžiu žo- siekė Lietuvą, atsirado ryšys mylėdami šį leidinį, turime
žįstamas ir žinomas plačiuose Misionieriaus laiškais... Pa- ^ 2 i u visas
mūsų tautiečius, su ja. Prieš tai, gerai prisime nuoširdžiai jį globoti — pa
kviesti ne tik į savo namus,
kultūros bei visuomenės ba- gikeitus sąlygoms, jų tolesnis išsiblaškiusius po įvairias pa nu,
kai pirmųjų drąsiųjų paraginti draugus; bičiulius,
ruose... Jam nebuvo mažo ar leidimas iš Vokietijos yra ne saulio šalis. Todėl temos buvo svečių į Lietuvą atvežti,
didelio darbo, tik rūpinosi su- įmanomas. Tačiau iš visų svarbios: religinės, tikėjimo, Laiškai lietuviams keliavo iš kaimynus — didesnius ir ma
rasti laiko ir jį gerai iš- kampų mus „bombarduoja , moralės, dorovės, šeimos kū rankų į rankas, keldami žesnius — kartą per mėnesį
naudoti". Ir taip 50 metų: kad šį naudingą darbą tęs- rimo ir išsaugojimo, jaunimo žmonių dvasią, o žinojimas, šiame technikos ir kompiute
rių amžiuje sulaukti Laiškų,
plačiausiai
tume. „vox
„Vox populi,
gyvenimo kelio
pasirinkimo amomų UVBBK*. « ^mujiuma, to garbingo ir mielojo svečio,
plačiausiai vystydamas
vystyaamas kunisum- tume.
pupuu, vox
»«« Dei
—~.,, gyvenimo
kelio pasmnsumo
siška veiklą skelbdamas Die- pamanėme ir pasiryžome Mi k l a u 8 i m a i a > nuo širdūs, atviri kad jie yra, kad rašomi mums ir pajusti, kokią didelę auk
vo apreiškimą, turėdamas ste- sųonieriaus laiškų nenuma- a t s a k y m a i į visus kylančius visiems, guodė ir stiprino. Da- lėjamąją tautinę, religinę ir
buklingą dovaną kalbėti ir rinti. Ne visi šių laiškų ra- j a u d m a n C į u 8 klausimus. Kiek bar beveik visi konkursiniai lietuvių kalbos gryninimo mi
straipsniai atskrenda iš Lietu
bendrauti, 'su šūkiu „Dievui, šytojai žada būti misijonie
siją jie atlieka.
vos: rašo suaugę ir jauni. Ne
Tėvynei ir Artimui" įsiliejo į riais, todėl savintis Mmjonie- m m o &tfiro ramaM g u p r a t i .
.
Tikiu, kad š.m. balandžio 2
aktyvią skautišką veiklą, riaus laiškų vardo nepritiktų. m Q j r s u g e b e j i m o draugauti, blogai rašo ir kalba graži, ir dieną į žurnalo auksinį 50
atsiliepti," „^^^
pasiekti klauaianklausian- temą įdomiai suvokia, paaišbodamas Lietuvių katalikų Antra vertus,. .yra naudingiau a¥aiUanti
metų jubiliejų, kurį Švęsime
žinoti,
kam
laiškas
siunčia^
^
j^no redaktorius; šiais metais Jaunimo centre, susirinks ne
gW
mokslo akademijos ir Litua
nistikos instituto nariu, dė- mas, negu kieno rašomas Dėl
p ^ ^ o į daugtausia raly- jau yra 40 rašinių, bet tikisi tik buvę bendradarbiai, ne tik
stydamas lituanistikos kur- to ir nutarėme juos pavadinti d a v 0 j e z u i t a i > bet pamažu į dar daugiau sulaukti.
redaktoriaus mokiniai, bet ir
Jubiliejiniai
bendradarbių eiles įsijungė ir
.T.iKili«im«i metai.
metai Laikau visi skaitytojai su Laiškais
rankose
2000
metų
pirmąjį
daug pasauliečių, kuriems re
lietuviams rankose, atsineš
dakcija visada buvo nuošir numerį — šviesiu, džiugiu dėkingumą ir „pilną širdį arti
dail. Rasos Sutkutės sukurtu
džiai dėkinga.
mo meilės ir gerumo", kaip bu
Metai bėga, pirmieji sveiki- viršeliu. Kaip ir visuose nu vome mokomi per visus me
meriuose, padėka žurnalo rė
^^^^___
Ruoškimės šventei ir
w ^ ^ ^ ^ nimo, padėkos žodžiai, sulau mėjams, 41-ajaro konkursui tus.
atvykime,
išsakykime savo
džia meile sveikinoNvysk. Vin siūlomos temos, linksmi sma mintis ir viltis, kad Laiškai
centas Brizgys, linkėdamas, gūs „Sypsuliai", lietuvių kal lietuviams dar ilgai mus lan
„augti savo turiniu ir visada bos skyrelis, įdomios temos ir kytų.
Vienas uistenio lietuviams labiausiai paztstanuą Z. Kazėno pla
vadovautis tuo pačiu tikslu, premijuoti rašiniai. Su malo
Laima Krivickienė katų (1968 m.).
kuriam jie buvo pradėti: ail- numu skaitau nuo pradžios iki

„ Vox populi, vox Dei"
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Leidiniai
Sulaužytų likimų aidai
Sunkiai sutilpo Vilniaus
Dailės Akademijos didžiau
sioje salėje visi atėjusieji pasi
džiaugti Vilniaus universiteto
Medicinos fukulteto dekano.
Lietuvių katalikų mokslo aka
demijos tarybos, Vilniaus uni
versiteto tarybos ir Senate,
New Yorko Mokslų akademi
jos nario prof. Gintauto Česnio
knyga Didžiuojuosi savo tėvu,
išleista Dailės akademijos lei
dyklos.

žengianti, bet nesugriuvusi,
negulintį. Tyliai varto šį al
bumą skaitytojai — studentai,
dėstytojai, profesoriai.
Petras Čaphkas

TAIP BUVO LEMTA
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DIDŽIUOJUOSI
SAVO TĖVU

Dailės akademijos leidyklos
vadovas doc. A. Butrimas, pri
statydamas knygą išryškino
jos aktualumą, visuotiniškumą, istorinį mokslinį pobūdį,
nes remtasi gausia dokumen
tika. Jis taip pat pastebėjo,
kad Lietuvoje nestinga isto
rinės
literatūros. Nemaža
knygų išleista apie Lietuvos
regionus, miestus,
įžymias
mūsų tautos asmenybes. Gau
si Sibiro tremties ir rezistenci
jos dalyvių memuaristika.
Pirmąjį šios tematikos leidinį
— mokyklinio piešimo sąsiu
vinio formato albumėlį su 29
piešiniais, išleido 1996 metais.
Tai Gintauto Martynaičio pie
šiniai Ledo vaikystės prisimi
nimai, išleisti mažu 100 egz.
tiražu. Kiekviename iakšte —
kraupi autentiška tikrovė,
įstrigusi vaikystės sąmonėn ir
iš pasąmonės klodų išsiver
žusi lakonišku piešiniu, su
stingusiu šiurpiu reginiu. Pie
šiant šiuos paveikslėlius, ži
lagalvio Gintauto Martynaičio
pieštuką pirštuose vedžiojo
anų dienų Sibiro tremties ber
niukas, pastabia akimi žvel
giąs į jį supusį pasaulį. O ber
niukui, pradėjusiam fiksuoti
tremties baisybes, tebuvo še
šeri metai. Vaikystės sąmo
nėje įstrigę vaizdai aitrino se
natvės vaizduotę, kuri išsiliejo
regima raiška — plastiniais
vaizdais. Drįstu teigti: čia
kiekvieno lapo įtaiga stip
resnė, nei dešimtyje pusla
pių žodžiu aprašytieji vaizdai.
Tekstas minimalus, įtaiga
maksimali, nes tai vaizdinės
atminties, jausmų ir loginio
mąstymo sąveika. Žiūrime į
11-tą lapą pavadintą „Kapi
nės".
Begalinėje snieguoto
šalčio erdvėje maldai sudė
tomis rankomis, priglaustomis
prie veido, suklupusi žmogaus
figūra. Prieš ją iš sniego kyšo
Sibiro tremtinių lavonų kal
nas. Lakoniškai atvaizduotos
basos kojos. Jų daugybė. Vie
na kita ranka ir aibė galvų,
paryškintų vienu kitu veido
bruožu. Štai ir visos Šiaurės
taigos kapinės. Kitame lape
matai vienišą sulinkusią žmo
gaus figūrą siaučiančios pūgos-purgos lauke. Užpustys šį
žmogų, bet kol kas jis juda,
priešinasi šalčio, vėjo ir sniego
stichijai. Jį užpustys stovintį.

I

Dailės akademijos leidykla
taip pat išleido karininko Pet
ro Čapliko atsiminimus Taip
buvo lemta, kurių neįstengė
užbaigti. Sulaukęs 81 metų,
staiga mirė, teįpusėjęs pasa
kojimą apie SSSR okupuotos
Lietuvos karininkijos drama
tišką likimą, pilną-prievartos,
kančių ir pažeminimų sveti
mojoje žemėje.
RNGtf MAMBAS <*»*!*>: x . i * m

BAIKALO ŽVEJYS

mis tėvo ranka rašytomis ata
skaitomis. Daugelį metų Ne
priklausomoje Lietuvoje Anta
nas Česnavičius-Česnys dirbo
mokyklų inspektoriumi. Ar
chyvai išsaugojo jo gan gau
sias ataskaitas iš kurių sūnus
galėjo nustatyti tokius savo
tėvo charakterio bruožus, kaip
pareigingumą, tvarkingumą,
reiklumą, taktiškumą. Apie
tėvo orumą, rimtumą — ne
mėgęs plepalų, paviršutiniškų
tauškalų, vienadienių pažin
čių ir sambūrių — knygos au
torius sužino iš laiškų, ar
timųjų ir pažįstamų pasako
jimų. Kruopščiai rašytos, ap
mąstytos ataskaitos rodo ra
šiusiojo erudiciją, požiūrį į pe
dagogikos naujoves, atspindi
Nepriklausomos Lietuvos mo
kytojų pasiruošimo lygį, mo
kyklų padėtį. Tėvo veiklos vi
suomenininko pėdsakus daž
nokai aptiko to meto spaudoje.
Prof. G. Česnys, mokslinin
kas analitikas, pabrėžia, kad
jo tėvo lemtis — tai mūsų tau
tos ištisos inteligentų kartos
likimas. „Sklaidydamas A. Čes
nio tardymo protokolus, paju
tau, kaip drąsiai, oriai ir sto
iškai ta karta ėjo kalėjimų ir
tremties golgotą, kaip nenu
sižeminę ir išdidūs jie mirė" —
rašo knygos autorius. Atkur
damas tėvo likimą, jis kartu
siekė pagerbti visus likimo
brolius žuvusius dorus seno
sios kartos Lietuvos inteligen
tus. Ieškojo gilesnių tos tvir
tybės šaknų visos giminės
struktūroje, giminystės ry
šiuose, sudarydamas gausios
Česnavičių giminės geneologinį medį, išsiaiškino, kaip
skaudžiai sovietinis genocidas
šį medį apgenėjo. „Žvelgdamas
į jį, fiziškai, visa esybe pajunti
tą siaubingą blogį, kurį okupa
cija nešė dešimtims tūkstan
čių tokių giminių kaip Česnavičiai".

Dar po metų tie patys'lei
dėjai išleido rūpestingai pa
ruoštą kunigo prelato Vinco
Algirdo Pranckiečio atsimi
nimų knygą Baikalo žvejys.
Tai ne tik tremties knyga, —
joje atsispindi penkios dešim
tys kunigystės metų, kai buvo
„daug patirta, padaryta, džiaug
tasi ir liūdėta". Įgūdžius Kris
taus patikėtai misijai „žvejoti
žmones" kun. VA. Pranckietis
įgijo tremtyje, prie Baikalo.
Buvo suimtas seminarijoje ir
išvežtas tik įšventintas į kuni
gus 1948 metais. Grįžo į* Lie
tuvą po dešimties metų. Kny
goje teigiama, kad 1948 m.
išvežtųjų į Sibirą kentėjimai
nebuvo tokie baisūs, aštrūs
kaip kalėjimuose, lageriuose.
Tuos žodžius kunigas liudija
gausiomis nuotraukomis. Žo
džiu ir vaizdu įrodomas lietu
vio gyvybingumas, darbštu
mas, išradingumas, pasiti
kėjimas savo jėgomis, kai tiki
ma Dievo pagalba. Neveltui
kunigo viso gyvenimo motto
buvo Šv. Rašto 22-osios psal
mės žodžiai: „Mane Dievas
gano: man nieko nestinga".
„Baikale mums teikė jėgų ir
puošė jaunystė, ramino ir
guodė graži gamta, maitino
ežero turtai. Tačiau ten
jautėme prievartą", — rašo
kunigas V. A. Pranckietis.

Knygos sutiktuvėse visi
kalbėjusieji, ypač prof. A.
Tyla, žavėjosi mediko istorinio
mąstymo savybėmis ir tuo,
kad geneologinis medis suda
rytas laisvų valstiečių gimi
nės, kurioje, anot autoriaus,
nebuvo nei lašelio „mėlyno
kraujo" (dabar Lietuvoje geneologinius medžius suda
rinėja tik bajorišką kilmę no
rintys įrodyti.)
Literatūrologai profesoriai
V. Daujotytė, V. Kubilius ap
tarė knygos literatūrinę kalbi
nę raišką. Joje mokslinis sti
lius persipina su publicistiniu.
Tikslu ir lakoniška. Natūra
liai, plastiškai rieda pasakoji
mas, keičiantis nuotaikomis.
Šeimos jausmą, jaukumą, no
stalgiškus vaikystės atsimini
mus keičia rūsti tikrovė,
mokslinė istorinių dokumentų
analizė, sausoka faktų seka.
Pristatantys knygą pasi
džiaugė dailininkų, knygos
maketuotojų darbu. Dailės
akademijos rektoriui doc. A.
Šalteniui buvo malonu kalbė
ti apie akademijos dėstytoją
prof. A. Žvilių, pastoviai
puošiantį Dailės Akademijos
leidyklos knygas. Kartu su
sūnumi Mykolu išmoningai
maketavo knygą: parinko ir
derino įvairius šriftus, sten
gėsi nuotraukas, dokumentų
faksimiles komponuoti tekste
taip, kad būtų sustiprintas
kiekvieno puslapio informaty
vumas, išlaikyta darni lapo
kompozicija.

Savitai tremties atmintį
pratęsia pristatomojo prof. G.
Česnio knyga Didžiuojuosi
savo tėvu. Autoriaus visa šei
ma nebuvo ištremta, bet tėvas
1940 m. buvo suimtas, teistas,
išvežtas ir greit katorgoje mi
ręs. Istorija apie tėvo gyve
nimą ir kančią buvo atkurta,
remiantis dokumentais, su
rinktais archyvuose. Tėvo —
pedagogo, visuomenininko, pi
liečio veikimą galėjo atkurti,
pasirėmęs archyvuose rasto

Prezentacijoje kalbėjęs kny
gos autorius plačiau nei kny
gos įžangoje papasakojo kaip
kilo idėja rašyti knygą ir kaip
sekėsi ją įgyvendinti. Autorius
dėkojo visam būriui žmonių
jam mielai talkininkavusių.
Prof. G. Česnys įsitikinęs, kad
istorijos užmarštis nebūtų vi
sagalė „privalu kalbėti ir
rašyti, rašyti ir kalbėti, nebi
jant būti senamadiškiems ir
pernelyg patriotiškiems"
Dr. Janina Bielinienė

atura • menas • mokslas

DRAUGAS
dykla .Agora", Vilnius, 1999
m. Šiuose trijuose romanuose
vaizduojamas trijų moterų:
Agilės, Audros ir Agnės gyve
nimas, nors labai skirtingas,
bet turintis ir daug bendra —
netektį, skausmą, viltį. Kny
gos apipavidalinimas K. Paškausko. Viršeliui panaudotas
J. Jankovskio paveikslo frag
mentas; 382 psl.; tiražas —
1,000 egz.
Estera AlŠėnienė (Vaitkutė)
nauja kūrybos pasaulyje lite
ratė. Kilimo telšietė, dar besi
mokydama Telšių Vyskupo
Valančiaus vardo valstybinėje
gimnazijoje, tyliai reiškėsi li
teratūros būrelyje, kur savo
talentus jau tada rodė Vytau
tas Mačernis, Paulius Jurkus,
Adolfas Daukantas ir kiti. Es
tera — Cleveland lituanisti
nės mokyklos mokytoja, Atei
ties klubo narė. Stasys ir Es
tera Alšėnai džiaugiasi vai
kais: Stefa, Pauliumi, Jonu ir
Andriumi bei penkiais vaikai
čiais.
V.R.

Iš Algimanto Kezio naujojo leidinio Chicago

D&R VIENAS
A. KEZIO
LEIDINYS
Algimantas Kezys. Chicago
2000. Išleido „Galerija". 4317
S. Wisconsin Ave. Stickney. IL
60402-4261. Viršelis daii. Vin
co Luko. Didelio lormaio. 134
psl.
Įvadą parašė Christian N'arkiewicz-Laine. Leidinyje 130
kompiuterine technika nu
spalvintų fotomenininko Algi
manto Kezio nuotraukų, vaiz
duojančių įvairius Čikasjs
miesto pastatus, paminkius.
vietoves. Žinoma, net gerai
pažįstantiems ši miestą, pir
mo žvilgsnio nepakak?, kad
Čikagos architektūrinius lo
bius atpažintų Tai menininko
žvilgsnis į mus supančią kas
dienybę, jo fotoaparato, kom
piuterio ir kūrybiškumo dėka
įgavęs kitas perspektyvas,
spalvas, bruožus.
Įvadas, parašai ir kiti teks
tai anglų kalba.
LITUANUS
Anglų kalba jau daugiau
kaip 40 metų Čikagoje keturis
kartus per metus leidžiamas
lituanistikos žurnalas: Litua
nus. Lithuanian Quarterly
Journal of Arts and Sciences.
1999 m. Nr. 4 (45). Redakcijos
kolegiją šiuo metu sudaro:
Vainis Aleksa. Antanas Kli
mas. Ras3 Mažeikaitė, Michael Murray, Gražina Sla-

UTUANUS

2000.

vėnienė, Robert A. Vitas. Ad
ministratorius Arvydas Tamu
lis: 4545 West 63rd Str., Chi
cago. IL 60629-5489. Žurna
las knygos formato, 80 psl.,
spausdinamas Draugo spaus
tuvėje.
Šiame numeryje poezijai at
stovauja
Astrid£ Stahnke
„Ten Years Later" ir Tomas
Venclova — „Marine Landing", „Commentary". Kultūri
nėmis temomis straipsnius
pateikia Auksė Balčytienė
„Cultural Representation in
the News Media"; Teisučio
Makačinsko „Sinfonia Giocosa" analizuoja Enriąue Alber
to Arias; apie Vilniaus univer
siteto studentų pažiūras į
lytinius santykius rašo Kerry
E. Stromberg; Algimantas Ke
zys aptaria Aleksandro Mar
čiulionio skulptūras (jų nuo
traukomis iliustruotas šis Lituanus numeris), yra kelių
knygų recenzijos, o taip pat
1999 m. Lituanus žurnale
spausdintos medžiagos turi
nys.
Apskritai, Lituanus yra la
bai vertingas žurnalas, norin
tiems susipažinti su lietuvių
tautos poezijos, meno, lite
ratūros ir kitais kultūriniais
lobiais. Jis tinka ne tik lietu
vių kilmės, jau lietuviškai ne
bekalbantiems, bet ir kita
taučiams. Kaina metams tik
15 dol.
POEZIJA IR
TRILOGIJA
Cleveland. Ohio ką tik pa
siekė Vilniuje spausdintos
knygos Balys Gaidžiūnas —
Žaliuojanti žemė ir Esteros
Alšėnienės Įšalusi valtis. Jos
greitu laiku bus gaunamos ir
kitų miestų platintojų kios
kuose.
Žaliuojanti žemė. Poezija.
Dailininkas Vilius Jauniškis.
318 psl., įrišta kietais virše
liais. Išleista Jadvygos Glaveckienės (Gaidžiūno sesers
duktė) rūpesčiu ir lėšomis.
Spausdino UAB „Švyturys",
.Vilniuj; 1999 m.
Tai poeto ir publicisto (19111996) poezijos knyga, kurioje
sudėta visa jo Lietuvoje ir
JAV paskelbta kūryba: penki
eilėraščių rinkiniai ir dvi poe
mos: Jaunystė arimuose. Ža
liuojanti žemė, Rūpesčių die
nos, Septyni paskutiniai Kris
taus žodžiai lietuvio maldose;
Mano kartos likiminiai metai:
Bernelių Mišios; Ir saulėtos, ir
rūpesčių dienos. Poeto auto
portretas, pieštas dail. Jono
Račilos. Iliustruota Gaidžiūno
gyvenimo nuotraukomis. Au
toriaus autobiografija, parašy
ta 1992.11.10.
[šal'jsi valtis. Trilopija. Lei

UTUANISTICA

go!"; „Skalsa dėl visų!"; „Pa
skalsink, Dieve!"; „Kad Die
vas paskalsintų!" „Sotink,
Dive!";
„Skanaus!";„Skanių
valgučių!"... Valgantieji taip
pat turi įvairių atsakymų —
kai kurie nuoširdūs, kviečia
prie stalo, kai kurie pašie
piantys arba tiesiog pikti. Pvz.:
„Prašom prie draugės!"; „Pra
šom prie stalo, užteks vi
siems!" „Sėskit, ką turit ki
šenėj — ėskit!"; „Eik į vidų:
pašnekėsim, pasėdėsim ir al
kaną namo išlydėsim!"; „Pra
šom, kas savo atsineša!";
,.Prašom, kai suvalgysim..."
Gailutis Laukagahs rašo
straipsnį „Norminis ir nenorminis XVII a. Rytų Lietuvos
(Vilniaus vyskupuos) raštų
kalbos daiktavardžių links
niavimas" — remiantis prof.
Z. Zinkevičiaus, K. Jablons
kio, V. Biržiškos ir kitų ty
rinėjimais. Apie Bendrinės lie
tuvių kalbos žodyno kompiu
terizacijos klausimus rašo
Daiva Murmulaitytė; Roizijaus panegirinio pobūdžio po
etinius ir prozinius tekstus,
sukurtus vadovų ir didikų
vestuvių proga, nagrinėja
Skirtrantė Sarkauskaitė, o Ližytė pateikia įdomų
stra- „Lietuvos Metrika
—į
s ikistatutinio laiko
tarj
istamentinio paveldė
jimo regulia- imui tirti".
Ir tai tik vertingų šio Lituanisticos numerio straipsnių
dalis.

Lietuvos Mokslų akademija.
Lituanistika, 1999 m. Nr. 3
(39). Istorija; Archeologija;
Kalba; Literatūra; Tautosaka;
Etnologija. Vilnius. Academia,
1999. Nemažo formato, 126
psl.(neįskaitant turimo).
Leidžiamas nuo 1990 m,
žurnalo Lietuvos TSR Mokslų
akademijos darbai. A serija
LIETUVIŲ KALBOS
(ėjusio nuo 1955 m.) pagrin
ENCIKLOPEDIJA
du. Per metus išleidžiami ke
turi numeriai. Leidyklos adre
sas: .Academia", A. Goštauto Kaip sakoma šios svarbios
knygos pratarmėje, enciklope
12, 2600 Vilnius, Lietuva.
dijoje pateikiami duomenys
apie lietuvių kalbą, jos sanda
rą, istoriją, ryšius su kitomis
giminiškomis kalbomis, šalti
nius bei žymesnius tyrinėto
jus. Kaip dabar įprasta šios
rūšies knygose, duomenys
išdėstyti abėcėlės tvarka.
Labai išsami
informacija
duota apie Lietuvos ir už
sienio kalbininkus, kurie atli
ko lietuvių kalbos mokslus ir
praktikai reikšmingų darbų.
Maždaug visus straipsnius
apie kalbininkus parašė Algir
das Sabaliauskas.
Enciklopedija taip pat trak
tuoja lietuvių kalbą kalboty
ros atžvilgiu. Vengiama spe
cifinės terminologijos, jeigu
visiškai įmanoma. Informacija
Kaip ir ankstesniuose Litua- visada dalykiška apie fonolo
nisticos numeriuose, medžia giją, morfologiją, žodžių dary
ga apima plačią temų skalę, bą ir t.t. Visus straipsnius
pateikiant straipsnių angliš parašė geriausi specialistai.
Kas domisi lietuvių kalba,
kas santraukas ir išsamią šal
tinių bibliografiją. Spausdina bus labai dėkingas, kad turi
ma ir keletas recenzijų. Ypač me šitą gražų veikalą.
Vytautas Ambrazas, Aleksas
įdomus bei vertingas Eugeni
jaus Svetiko straipsnis „Lie Girdenis, Kazys Morkūnas,
tuvoje aptikti vaškuotų lente Algirdas Sabaliauskas, Vincas
lių pėdsakai" (tęsinys 1998 m. Urbutis, Adelė Valeckienė,
Lituanistuos
3 numeryje A+A Aleksandras Vanagas
spausdinto to paties autoriaus (autoriai);
Lietuvių Kalbos Enciklopedi
straipsnio „Kauliniai stiliai
— vėlyvųjų viduramžių ir ja; Parengė Kazys Morkūnas.
naujųjų amžių rašikliai Lietu Redagavo Vytautas Ambrazas.
voje"). Kaulinių stilių rasta Mokslo ir enciklopedijų leidy
penkiolikoje kapų iš aštuonių bos institutas, Vilnius, 1999.
XrV-XVTI a. kapinynų Lietu 745 puslapiai.
Parengė
voje. Autorius radinius apra
Alfred Bammesberger
šo, pateikdamas smulkius
Eichstaett, Vokietija
duomenis. Įdomu, kad rašymo
reikmenų rasta ne tik vyrų,
bet ir moterų kapuose, o kai
kuriuose kituose rastos įkapės
ROMANTIŠKAS
rodo mirusiųjų ryšį su Kata KONCERTAS LEMONTE
likų Bažnyčia ar vienuolijo
mis.
Pianistas Rokas Zubovas ne
Birutė Jasiūnaitė pateikia kartą yra nudžiuginės aukšto
ne mažiau įdomų straipsnį lygio koncertų mėgėjus savo
apie tradicinius linkėjimus talentu. Šv. Valentino dienos
valgantiems — „Skalsu! — proga, vasario 11 d., 7:30 vai.
Dangun balsu!" Tai lietuvių vak., Lietuvių dailės muzie
tautos, daugiausia valstiečių, juje, Lemonte, ruošiamas dai
užstalės etiketo elementai, ge nų ir aryų koncertas meilės
ro linkėjimas valgantiems tema . Sopranas Angel Petro,
žmonėms ir atsakymai užėju akompanuojant Rokui Zubo
siems bei pasveikinusiems vui, atliks Dowland, Strausą,
valgančiuosius.
Faure, Brahms, Mozart, HanŠtai vienas kitas pavyzdys: del, Qiolter ir kitų kompozito
„Skalsa!"; „Skalsu, kas val rių kūrinius apie meilę.

