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Išsirengi, keliauji ir grįžti
Šiuos Jono Aisčio žodžius iš
jo eilėraščio „Kelionė" prisi
minė ne vienas, Vilniaus oro
uoste birželio 27 d. laukiantis
lėktuvo, iš Vašingtono parve
žančio vieno didžiausių 20
amžiaus lietuvių poeto Jono
Aisčio (J. Kossu-Aleksandravičiaus) palaikus. O laukiančių
buvo nemažas būrys: trys poe
to seserys — Marija, Eleonora,
Mikalina, kiti giminaičiai, po
etai Kazys B r a d ū n a s su žmo
n a Kazimiera, B. Pūkelevičiūtė, J . Strielkūnas, J. Aisčio
kūrybos nagrinėtojas, žymus
literatūrologas dr. V. Kubi
lius, Lietuvos Rašytojų sąjun
gos, kultūros ministerijos va
dovai, J. . Aisčio
poezijos
gerbėjai. Žinant J. Aisčio suti
kimui ir paminėjimui skirtas
programas, anot poeto J.
Strielkūno, kas galėjo pama
nyti, kad prieš 27 metus poe
tui mirus toli nuo tėvynės,
šiandien jis bus taip laukia
mas i £ gražiai sutinkamas
Lietuvoje.
Lėktuvui nusileidus, visi
pritilo, susikaupė. Karstą su
J . Aisčio palaikais atlydėjo
perlaidojimu ilgai besirūpi
nusi poeto žmona Aldona,
dukr<rj¥qkarė, d u k r a i t ė s Dai
n a ir Arra. Susirinkusiųjų var
du kalbėjo Rašytojų sąjungos
pirmininkas V. Sventickas,
kultūros viceministras J . Širvinskas, poeto a r t i m a s gimi
naitis, Rumšiškėse tebegyve
nanti? -;* J. Aleksandravičius,
monsinjoras A. Svarinskas.
Karstas J . Aisčio palaikais
buvo nulydėtas į vieną seniau
sių Vilniaus senamiesčio Šv.
Mikalojaus bažnyčią.
Kitą
dieną čia prasidėjo J. Aisčio
palaikų lankymas. Jį prade
dant, nuskambėjo į garso
juostą įrašyti paties poeto
skaitomieji „Šilainės" posmai,
solistės D. Jodikaitytės atlie
k a m a „Ave Maria". Žodį apie
J. Aistį tarė V. Sventickas,
poetas J. Juškaitis. Pagerbti
J . Aisčio atminimą į šv. Mika
lojaus bažnyčią atvyko ir pre
zidentas V. Adamkus, tarės
j a u t r ų žodį apie poeto idealus
ir vizijas.

sios rinktinės Poezija. Monsin
joras prašė, k a d šis sąsiuvinys
būtų nuvežtas į jo gimtąsias
Rumšiškes ir perduotas J.
Aisčio muziejui.
Savo žodyje mons. K Vasi
liauskas sakė, kad tą s<v
siuvinį su jo mėgstamiausio
poeto eilėraščiais jis vežiojosi
per visus tremties ir kalėjimų
metus. J. Aisčio poezija jam,
tuomet tiesos nuoširdžiai ieško
jusiam jaunuoliui, padėjo tiks
liau suvokti žmogaus skausmo
ir tragizmo priežastis, supras
ti, kaip svarbu sugebėti pamil
ti tikrąsias vertybes, apsaugo
ti savo širdį nuo sudužimo,
daryti viską, kad mūsų širdis
nepasmaugbų smulkūs žemės
reikalai.
Mons. K. Vasiliauskas tarė
žodį ir išlydint J . Aisčio karstą
į jo gimtinę, k u r prabėgo poeto
vaikystė ir jaunystė, kur ilsisi
tėvų ir prosenelių palaikai.
Monsinjoras padėkojo J . Ais
čio artimiesiems, kurie čia
Misą laiką budėjo, stengėsi,
kad jis sugrįžtų į Lietuvą, ne
tik karste, bet ir su savo dva
siniais lobiais, o jo ^poezija
taptų lietuvių tautos dvasiniu
turtu.
Nuo 9v. Mikalojaus bažny
čios gėlėse skendintis karstas
su J. Aisčio palaikais, visa lai
dotuvių procesija su minia lydinčiųjų pasuko link Rumšiš
kių. Vidudienį procesija trum
pam sustojo J . Aisčio tėviškėje
Kumpiškiuose. Trobų čia se
niai nelikę, tik jų vietoje stovi
medinis kryžius. Gražioje pie
velėje, tarp medžių — iš lentų
sukaltų suolų eilės. Procesiją
sutikęs, didelis būrys vietinių
gyventojų paaiškino, kad čia
jie susėda, kai rengiami J.
Aisčio poezijos vakarai, skai
tymai. O, žiūrint į Kumpiškių
apylinkių vidurvasario žalu
ma nutviekstus gojelius, kalne
lius, prisiminė J. Aisčio ži
nomas eilėraštis apie gimtinės
peizažą. Čia, poeto gimtinėje,
Rašytojų sąjungos pirminin
kas V. Sventickas perdavė J.
Aisčio muziejaus vedėjai G.
Meilutienei monsinjoro K. Va
siliausko sąsiuvinį su J . Aisčio
persirašytais eilėraščiais.

atgal

jus, poeto vardu pavadinta
gatvė.
Minios lydimas, karstas su
J. Aisčio palaikais ant rankų
buvo nuneštas į Rumšiškių
Šv. Mykolo Arkangelo medinę
bažnytėlę. Mišias aukojo, pa
mokslą pasakė Kauno arkivys
kupas metropolitas S. Tamkevičius. Į bažnyčią visa minia
netilpo, daug kas Mišių metu
stovėjo lauke. Į Mišias atvy
ko ir Seimo pirmininkas V.
Landsbergis.
Rumšiškių kapinėse žodį
poetui tarė K. Bradūnas. Jo
visą kalbą čia pateikiame.
Poeto žodis poetui
„Dvidešimto amžiaus mūsų
— lietuvių — grožinės litera
tūros klasike, mūsų poezijos
atgaivintojau, poete Jonai Ais
ti, čia, Tavo amžino poilsio
vietoje, man prisiminė viena
irgi birželio vasaros diena
svetimoje šaly prieš dvidešimt
septynerius metus, kada keli
mūsų egzodo rašytojai Resurection kapinėse, tai yra Pri
sikėlimo kapinėse prie Va
šingtono, būrelio lietuvių lydi
mi, nešėme Tavo karstą. Slėgė
dar ir ta mums neįprasta ka
pinių tuštuma: jokio medelio,
jokio žydinčio krūmelio ar
kryžiaus, o kapų vietoje — tik
žolėje pasislėpusios metalinės
plokštės su pavardės įrašu.
Taip jau ten turėjo būti, vado
vaujantis vietiniu papročiu ir
administracijos potvarkiu. Vi
sus mus ten graudino ne tik
Jono Aisčio netektis, bet ir ta
mintis, kad poetas čia pasiliks
svetimos žemės glėby, o ne
švelniose rankose gimtinės
peizažo, kurį įamžino savo
posmuose, tardamas:

O su tuo „ a t g a r grįžtame į
anos nepriklausomybės metų
dienas, kada ir Tu buvai dar
Jonas Kossu Aleksandravi
čius, o už Tave keliolika metų
jaunesnė plunksnos karta dar
tik mokėmės poezijos meno. Ir
Tu tada buvai pats tikrasis, ir
nepamainomas mūsų mokyto
jas. Tave dievinom, žavėjomės
Tavo eilėraščių tobulumu ir
Tavo kultūrinės publicistikos
aktualumu bei šmaikštumu,
tapusiu m u m s patiems gyvo
literatūrinio kartų dialogo pa
vydžiu.
Ano meto gimnazistai ir stu
dentai daugybę Tavo eilė
raščių mokėjom atmintinai,
paversdami juos pačių impro
vizuotai sukurtų melodijų dai
nomis. Ir mums gražiausia iš
jų buvo „Lopšine".
Tu mik, o sapne tau
drugeliai sapnuosis
Ir sparneliais lengvais tave
mariomis neš.
Tu mik, nebijok — aš tave
palinguosiu
Ir pernakt naktužėlę budėsiu
čia aš.

Vilniaus oro uoste sulaukus lėktuvo su Jono Aisčio karstu. Viduryje iš kairės: poeto žmona Aldona
Aistienė, Kazimiera Bradūnienė, Kazys Bradūnas ir kiti. Algimanto Žižiūno nuotrauka.

Jonas
ŠILAINĖ
VĖLIAKOS peizažą ūkana apvilko,
O norėjau torškau visą jį apimt —
Buvo atsimerkęs žydro lino šilkas,
Buvo praregėjęs ilgesio akim.

Ji man ir šiandien skamba
ausyse ir lyg pati tėviškės že
mė čia dainuotu tą savo sūnui
poetui jo žodžių lopšinę".
Kapuose atsisveikinimo žodį
tarė artimas J . Aisčio giminai
tis J. Aleksandravičius, pasa
kęs, kad čia," gimtojoje žemėje,
ilsėsis „didysis S Aleksandra
vičių". Seimo pirmininkas V.
Landsbergis apibūdino J. Aistį
kaip poetą — savo tėvynės pa
triotą. Apie J . Aistį ir jo kūry
bos reikšmę kalbėjo rašytojų
sąjungos pirmininkas, laidotu
vių komisijos vadovas V.
Sventickas (jo kalba čia spaus
dinama).

Atmenu aš
Kai vyresnį
Kai mama
Kai ramino

kartą, o seniai tai buvo,
brolį leido iš namų,
šilainę škaplieruosna siuvo,
guodė žodžiu neramiu: —

Aistis

Nes sesutė apleis ir pažemins,
Tu žinai, kaip man gaila...
Ką aš veiksiu pasaulyje,
mama,
Be tavęs, bejos ir be meilės?
Nežydės
Žibutės
Nepalik
Nepalik

čia pavasarį žemėj
ir purienos...
manęs vieno, mama,
manęs vieno!
•

HpįBBB tįp

PRISIKĖLIMAS

PRISIKĖLEI, tėvyne, ir eit pasiryžus
Argi daug šilainės škaplieriun paimsi?
Per rusinčius degėsius, kraujo klanus...
Argi ten, už marių bus tau jos gana?
Iš nelaisvės į laisvę šiandieną
sugrįžus,
Bet prie širdžiai jausi ir jau bus tau linksma:
Džiaugiesi ir lauki dalingų dienų.
Tu su ja atminsi brolį ir mane...
Taip ir aš norėjau pasiimt šilainės
Arba lino žiedą iš peizažo to,
Kažin kur mūs dienos šunkeliais nueina —
Ūkanų prarytos nepasikartos.

Poezijos i r sielos p i l n a t v ė

Kartą traukiny paklaustas,
kur važiuojantis, Jonas Aistis
atsakė: „Nežinau".
Laukas, kelias, pieva,
Tai poeto atsakymas.
kryžius,
Šiaip žmogus žino, kur va
Šilo juosta mėlyna,
žiuoja, ko, kur ir kada išlips.
Debesėlių tankus ižas
Jono Aisčio poezija žodžiais
Ir graudi, graudi daina.
ir
žinojimais nesibaigia. Jo
Bet tos Vašingtono pa
žodžiai
turi sa\o melodiją, jie
kraštyje Prisikėlimo kapinės
veda
į
neištariamų
pajautimų
savo pranašingu vardu Tau
ir
patyrių
toliu.-,
turi
magijos,
buvo tik trumpo poilsio vieta,
kurią
patvirtino
prieškario
palyginus su amžinybe. Ir Tu
šiandien grįžai į savo tėviška menininkų generacija, — Jono
į Rumšiškes, kurių niekada Aisčio eilėraščiu ji buvo tiesiog
Bažnytines apeigas abi lan
užburta.
Dar keletas kilometrų — ir niekur nebuvai išsižadėjęs. Ir
kymo dienas atliko monsinjo
Jo „nežinau" savaip sutam
r a s K. Vasiliauskas. Rašytojų Rumšiškės. Miestelio aikštėje jeigu Tu šiandien m u m s čia pa su eilėraščiuose vyrau
sąjungos pirmininkui V. Sven- jau laukė minia rumšiškiečių, prakalbėtum, tai t u r b ū t prasi jančia liūdesio, melancholijos,
tickui jis perdavė sąsiuvinį, į būrys iš Kauno atvykusių ra tartum tokiais savo poezijos sielvarto būsena. Knygos Ima
kurį dar 1940 m., Lietuvą šytojų. Kauno tremtinių cho žodžiais:
go mortis (1934 laikotarpiu —
užgriūnant negandoms, jis, ras padainavo dainų J. Aisčio
Gyvenimas tai kaip graži
su nuovargio, nežinios, dūž
septyniolikmetis Biržų gimna žodžiais. Čia pat — J. Aisčio
kelionė —
tančio pasaulio jausmais, pri
T
zijos moksleivis, nusirašė A. paminklinis biustas, nedidelis.
šsirengi. keliauji ir grįžti
slėgusiais artėjančio karo Eu
Aisčio eilėraščius iš jo pirmo bet gerai tvarkomas jo muzie
atgal
ropą. Joks kitas lietuvių poe
tas ateinančiu sukrėtimų neiš
gyveno taip jautriai, pra
našingai ir skaudžiai, kaip Jo
nas Aistis. Jo poezija — tai
sielvartingas atodūsis dėl savo
tautos ir gražios šalies sun
kaus likimo.
Nežinojo jis ir apie savo pas
kutinę kelione iŠ Vašingtono į
Vilnių ir į Rumšiškes. Tik
norėjo jos, išsakė tokią valią,
tikėdamas, ka<: Lietuva bus
tokia, kokią ją kūrė toli nuo
tėvynes ilgesingais ir reikliais
eilėraščiais, eseistika, darbais.
Nesame dar tokie gražūs,
kokių poetas norėjo, bet jau
vis dėlto galimi jį pasitikti ir
pasikviesti tolesnei Lietuvos
kūrybai.
Ką jis sako n ums. šiandien
pakviestas
talkon?
LR prezidentas Valda* Adamkus atėjo atiduoti pagarba i tėvyne sugriiusiam poetui .fonui Alučiui.
i N'ukelta į 2 psl )
Algimanto Žiliūno nuotrauka.
>

Ojas taip norėjau škaplieriun įsiūti
Ir nešiot lig karsto prie gyvos širdies...
Užpustys daržely sniegas žalią rūtą,
O plentu vežimas naktį nudardės.
NAŠLAITIS
PABODO man
Ir ilgos rūsčios
Nepalik manęs
Nepalik manęs

šis tuščias namas
dienos.
vieno, mama,
vieno!

Tau beraudant vergijoj ir balsas užkimo.
Apkarto širdis sielvartaujant
vienai,
Nepalaužė tai jai to galingo troškimo
Gyventi laisvai ir nemirt
amžinai...
Tau akivaizdoj mindė gražiausias
svajones,'
Išniekino tavo švenčiausius
jausmus
Ir išdraskė sodybas... Po kalnus ir klonius
Aidėjo vien skundas skaudus ir kimus.
Ir matau asai Nemuną tekantį lėnų
Kur skendi nugrimzdę krantai į erdves,
Šiandien ginamą Kauną, lyg andai Pilėnus,
Sukilėlius tysant kraujuos po gatves...
Mes žinojom tėvyne, kad. netekusi žado, Krūtinėje šventąjį kerštą kaupei:
Tu senovės garbes ir gairių
nepraradus,
Ėjai vis keliais erškėtingais,
raupiais...

Nes kaip be ratelio sutemus!
O dieną, dieną be staklių!
Kas užriš, kas užriš tad, mama,
Man skarelę ant kaklo?

LIETUVA

Kas budės mano miegą neramų?
Kas paseks karalaitę?
Juk aš būsiu pasaulyje, mama,
Vienų vienas, našlaitis.

TU buvai išdidi ir galinga
Kunigaikščių plati Lietuva,
Kai drebėjo totoriai, Maskva,
Ir lenkai, ir kryžiuočiai
karingi.
Ta galybė išsprūdusi dingo —
Nukamavo nelygi kova —
Ir buvai prislėgta,
nelaiminga
Kruvinų baudžiavų
Lietuva.
Atsikėlei graži ir
džiaugsminga,
Nors paplūdus kraujuos, bet laisva.
Iš vergijų išėjus gyva,
Tujen eisi gyvenimo
vingiais
Vis laisva, išdidi ir galinga
Amžinų amžina
Lietuva!
NEMUNO

ILGESYS

PAKENTĖKI, brangi
Tau padėsim ši purvą
Patikėk, patekės tavo
Ir nuo rankų vergijos

nelaiminga tėvyne,^
nelaisvę išbrist.
laisves aušrinė
grandines
nukris.

Tu Į ateitį eisi. kaip nėjai nei senovėj,
Ir laisva, kaip dar niekad nebuvus laisva.
Mes gyvensim visi tavo garbei ir šlovei,
O tėvyne graži, o brangi Lietuva!

s

2 — Nr. 137 (24) • 2000 m. liepos 15 d.

Literatūra • menas • m o k s l a s

17-oji AABS
'Ramunė
17-oji AABS '.Association
for the Advancement of Baltic
Studies. Pabaltijo Studijų puoselėjimo sąjungos 1 konferenci
ja vyko Georgetown u-tete
2000 m. birželio 15-17 d. Kon
ferencijoje dalyvavo maždaug
200 dalyvių, kurių didžioji da
lis buvo mokslininkai, pristatę
savo darbus
Konferencijos
tema: .Pabaltijo kraštai ir jų
baltai kaimynai" Baltic Countries and Their Baltic Neighbors: Redefining
Relationships" 1 . Mokslininkai suvažia
vo ne tik iš JAV. bet ir Kana
dos bei Baltijos kraštų — Lie
tuvos. Estijos ir Latvijos. J ų
buvo ir iš Japonijos, Vokieti
jos. Anglijos. Švedijos, Suomi
jos ir kitur.

Kubiliūtė

Ramunė Kubiliūtė.

AABS konferencijos sesijos
buvo sugrupuotos pagal sritis:
kultūra .Aesthetics, Culture
and Communications), Baltų
studijų praplėtimas (Advancing Baltic Studies). prekyba
ir ekonomika, demokratijos re
formos, švietimas, geografija
ir žemės studijos
(Earth
Sciences t. istorija, lingvistika,
literatūra, politiniai mokslai,
religija. Kiekviena sritis tu
rėjo savo pirmininkų, kuris
padėjo daryti pranešimų at
ranką ir surado moderatorius
kick\ ienai sesijai. Sesijos vyko
oar&lgliai, ir kiekvienoje sesi
joje galėjo būti 3-6 prane
šimai. Dėl ivairių aplinkybių
buvo sunku norintiems pereiti
iš vienos sesijos į kitą, pasi
klausyti vieno pranešimo vie
noje sesijoje, kito kitoje.

Baltijos kraštams įvairiais is-.
toriniais laikotarpiais (atski
rus pranešimus darė Vėjas
Liulevičius, Brad VVentvvorth,
Aldis Purs, Paulis Lazda);
apie automobilių avarijų įtaką
Lietuvos ekonomikai (praneši
mą darė Stanley Bačkaitis);
apie Lietuvoje gimusią ir
Amerikoje pasižymėjusią lie
tuvę audėją Elzbietą Ribokienę (pranešimą darė Milda
Richardson); apie vakarų Pen\ nsilvanijos lietuvius (prane
šimą darė Robert Medonis);
apie Kanados lietuvius auto
rius Antaną Šileiką ir Ireną
Guilford (pranešimą darė Ilo
na
Gražytė-Maziliauskienė);
apie Lietuvos krašto apsaugą
(National Guard & Reserves)
(pranešimą darė Milton Davis); apie Lietuvos kaukių
tradicijas kaimuose (praneši
mą darė Arūnas Vaičekaus
kas); apie Baltijos kraštų vys
kupus Antrame Vatikano su
važiavime (pranešimą darė
Indrė Čuplinskaitė); sovietų
laikų Lietuvos architektūrą
(pranešimą darė John Macuika) ir pan.

Vytauto Didžiojo u-to antropo
logas Arūnas Vaičekauskas.

Vis galima kai ką įdomaus
sužinoti AABS konferencijose.
Šioje konferencijoje paaiškėjo,
kad kai kurie universitetai
turi gan išsivysčiusias pasikei
timo programas, pvz., University of YVisconsin Eau Claire.
Studentai iš Pabaltijo (šiuo at
veju ypač iš Latvijos) gali at
vykti į Ameriką ir studijuoti
specialioje pasiruošimo pro
gramoje, o Amerikos studen
tai gali nuvykti studijoms į
Latviją. (Iš Paulis Lazda pra
nešimo).
Mokslai apie nacionalumą
išpopuliarėjo
paskutiniuoju
laiku. Nors Internet ir tarp
tautinės korporacijos išdildo
tarptautinės geografijos sie
nas, tautos ir tautiniai j a u s 
mai vis gyvuoja. (Iš Andrejs
Plakans pranešimo). Lietuvos
ambasadorius Stasys Saka
lauskas, naujasis Latvijos am
basadorius Aivis Ronis ir vie
nas iš Estijos ambasados
sekretorių dalyvavo įdomiame
pokalbyje, kuriame buvo pa
sisakyta apie Baltijos kraštų
tarpusavio bendradarbiavimo

Sesijos

Šių metų AABS suvažia
vime buvo progos išgirsti
minčių apie Baltijos kraštų
dabartį bei ne taip tolimą ir
labiau tolimą praeitį. Lietu
viškomis temomis buvo progos
išgirsti pranešimą apie Lietu
vos grįžimą į Vakarus '• per
pastangas įsijungti į NATO)
'pranešimą
padarė
Darius
Furmonavičius). apie Lietuvos
švietimo reformas (pranešimą
skaitė Liudvika Leišytė); apie
muziejų ir paminklų reikšmę

Baltijos studijų konferencija
Amerikos sostinėje

konferencija

Vasingtonictis Ramūnas Kondratas (kairėje) ir, skaitės pranosima ;t|>i<- lietuviškųjų tradicijų palaikymą sovietų okupacijos
melu. is Vilniaus universiteto Vytis Čiubrinskas. Visos nuotrau
kos iš AABS konferencijos Antano Dund/ilos.

naujas orientacijas.
Penktadienį
pietų
metu
kalbėti buvo pakviesti garbin
gi svečiai, įskaitant Estijos
prezidentą Meri ir JAV už
sienio reikalų sekretorę Madeleine Albright. Dėl oficialių
įsipareigojimų jiems atsisa
kius, reikėjo rasti kitus. Pietų
metu
kalbėjo
Georgetown
u-teto profesorius ir Woodrow
Wilson Center mokslininkas,
demografas Murray Fesbach,
kuris pristatė labai daug vil
ties duodančios, bet ir pesi
mistiškos, statistikos
apie
Lietuvą, Latviją, Estiją, Ru
siją: gimimo, mirtingumo, li
gų, ir pan.
Reikia prisipažinti, kad da
lyvių tarpe buvo tendencija
lankytis sesijose, kuriose kal
bėjo pažįstami žmonės ar kur
pranešimai buvo bendresni.
Pranešėjai ir specialistai lan
kėsi tose sesijose, kuriose jie
patys pažįsta temą ar šiaip,
kurios juos domino. Pavyz
džiui, lingvistikos
sesijose
tikriausiai dalyvavo specialis
tai, o istorijos ar literatūros
sesijose net mėgėjai gal leng
viau galėjo sekti paskaiti
ninkų mintis. Ar lietuviai lan
kėsi lietuvių pranešimuose, o
latviai latvių paskaitose? Ga
lėjo taip būti, bet jei tema prie
širdies, įdomu pasiklausyti ir
iš kito krašto perspektyvos.
AABS priklauso asmenys, ku
rie domisi šiuo pasaulio pa
kraščiu, nors patys nėra baltų
kilmės. Pagaliau kai kurie
paskaitininkai
nuosaikiai
stengėsi paminėti visus tris
Baltijos kraštus ir kitur pa
saulyje vykstančius įvykius,
jei palyginimai ar kontrastai
išryškino jų temas.

Regina

Prof.
Rimvydas
Šilbajoris,
anksčiau pirmininkavęs AABS
organizacijai J i s skaitė pas
kaitą apie Česlovą Milašių ir
vadovavo literatūros sekcijai
apie pokolooialine padėtį baltu
literatūroje.
konferencijoj- negalės daly
vauti, o d a r t i t pranešimą, lai
kytis nuste'.yto laiko ribų.
Net kelis tykius buvo pra
nešta, kad prelegentai ne
galėjo atvyk - i ar pavėlavo at
vykti, nes ologas oras su
kliudė jų skr džius. Tačiau kiti
užsiregistravę kažkodėl savo
sesijų pirmininkams visai ne
pranešė, kac nedalyvaus, nei
to priežasčių nepaaiškino. Tas
yra mažiau įprasta kitose kon
ferencijose, gal kai apmoka
mos konferencijos
lankymo
išlaidos, mokslininkai taip ntkeitinėja save. planų — daly
vauti ar nedt'yvauti konferen
cijoje.
Rengėjai stengėsi įjungti di
desnėse konferencijose mato
mas pagalbir.es priemone.- —
skaidrių prozektorius (kur jų
reikėjo), užrašų ir skelbimų
lentelę, vaišes. Buvo stalas
padalams, centrinis punktas
registracijai, k u r buvo galima
gauti informacijos, jei tai buvo
reikalinga. Suorganizuoti su
sitikimo vakarą, pietų.-, už
baigimo vakarienę, pakviesti
bendrų sesijų kalbėtojus ir
kultūrinės programos atlikė
jus — tai nelengvos užduotys.
Kiek teko suprasti, dėl finan
sinių priežasčių, teatro grupė
iš New Yorko nutarė, kad
jiems neįmanoma atvykti į
AABS konferenciją. Daug kas
paminėjo, kad moderni tech
nologija gerokai palengvino
susisiekimą — be elektroninio
pašto būtų buvę žymiai sun
kiau sesijų oalyviams ar vado
vams susitarti.
AABS

Pedagogė Liudvika Leišytė, Vil
niaus u-tas.
Į v e r t i n a n t konferenciją
Konferencijos rengimo komi
tetas paruošė konferencijos
knygą, kurioje buvo išspaus
dinta programa ir visų priim
tų pranešimų santraukos. Ta
čiau vėliau programą peržiū
rėjusiam, gali būti neaišku,
kad buvo šiek tiek pasikei
timų — neįvykusių prane
šimų, neatvykusių kalbėtojų,
apkeistų programos punktų.
Ar rengėjai pajuto dalyvių ne
pasitenkinimą? Sunku pasa
kyti. Jie nepadarė, kas įprasta
kitose konferencijose. Jie ne
dalino įvertinimo lapų, iš
kurių galėtų susidaryti vaizdą
apie konferencijos administra
vimą bei pasisekimą, dalyvių
akimis žiūrint. Vienas ilgalai
kis dalyvis, paklaustas nuo
monės apie konferencijos pa
siekimą, pasakė „apytikriai
gerai", tai gal jis turėjo gal
voje, kad pagerinimų galėjo
būti. Gal norima nebūti per
griežtiems šioje, palyginus
nedidelėje, konferencijoje. Ta
čiau norėtųsi, kad sekcijų va
dovai labiau užtikrintų profesionališkesnį mokslininkų el
gesį: pranešant iš anksto, jei
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Lietuviai ir lietuvių kilmes
socialinių, humanitarinių moks
lų studentą, bei doktorantai
gal
nepas naudoja
AABS
narių ar rt nėjų suteiktomis
progomis d įlyvauti. AABS
steigėjai ru>inasi. kad vis
kiltų dalyvaujančių Baltijos
mokslininkų ir studentu skai
čius. Iš Latvijos atvyko dvi
studentės, specialios stipendi
jos paramos dėka. AABS yra
įsteigęs pagr ndinę savo būsti
nę Portland. Oregon. Baltijos
kraštuose būstinė veikia Ry
goje, bet dabssT taip pat įsi
steigė AAB^ skyriai, ar suras
ti atstovai, ir Estijoje, ir Lietu
voje (Vytau; ) Didžiojo u-tete

Vašingtonietė Rita Bureikaitė.

Praėjusių metų birželį
Švedijos sostinėje Stockholme
vyko trečioji Baltijos studijų
konferencija Europoje, prieš
tai tokios buvo surengtos Lat
vijoje ir Lietuvoje: Rygoje
(1955) ir Vilniuje (1997). Ame
rikos žemyne Baltijos studijų
konferencijų istorija yra žy
miai ilgesnė — čia jos vyksta
k a s antrą vasarą jau daugiau
nei trisdešimt metų. Susitinka
humanitarinių sričių moksli
ninkai, tyrinėjantys lietuvių,
latvių ir estų literatūrą, kal
bą, tautosaką, religiją, kultū
rą, istoriją, ekonomiką, ir be
sidomintys šiais klausimais
kitų sričių specialistai iš
įvairių kraštų.
Šiemet birželio 15-17 d.
Georgetovvn
universitete,
< W ashington, D.C.). įvyko jau
septynioliktoji AABS (The Association for the Advancement
of Baltic Studies) surengta
konferencija, šįkart apie Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos san
tykių
su
kaimyninėmis
šalimis atnaujinimą (bendroji
tema „Baltic Countries and
Their Baltic Neighbors: Rede
fining Relationships). Iš viso
paraiškas buvo atsiuntę apie
160 dalyvių, tačiau ne visiems
pavyko susitvarkyti reikalus
taip, kad galėtų atvykti į kon-

Kvašytė

ferenciją. Apskritai, susidarė
įspūdis, kad
konferencijoje
daugiausia buvo latvių, iš pa
reiškusių norą dalyvauti 16
žmonių iš Latvijos atvyko 14,
o iš Lietuvos tik 4 dalyviai.
Kurie sugebėjo atvykti, tik
riausiai nesigaili — buvo gali
ma pasiklausyti dėmesio vertų
pranešimų, dalyvauti diskusi
jose, taip pat pabendrauti su
kituose kraštuose dirbančiais
mokslininkais, kurie domisi
panašiais klausimais, arba
išgirsti naujų temų prista
tymą. Kiekvienos konferenci
jos tikslas visada būna ir pa
skelbti savo mokslinius dar
bus, atradimus, ir išgirsti kitų
tyrinėtojų atsiliepimus apie
tai. ir padėti susipažinti skir
tingų sričių mokslininkams iš
įvairių šalių. Jų metu susitin
ka seni pažįstami, užsimezga
naujos pažintys... Taip buvo ir
šį kartą. O susirinko tikrai
nemažai žmonių, tarp jų ir pa-

šaulyje bei Baltijos valstybėse
išgarsėjusių mokslininkų: kal
bininkai Rainer Eckert iš Vo
kietijos, Trevor Fennel iš Aus
tralijos, Baiba Metuzale-Kangere iš Švedijos, Mati Hint iš
Estijos, istorikai
Andrievs
Ezergailis iš JAV, Karlis Kangeris iš Švedijos, Valters Nollendorfs iš Latvijos, Olavi
Arens iš JAV,
(Nukelta j 3 psl .1

Keliauji ir grįžti

Atkelta iš 1 psl.
Kad idealizmas nėra atgyve
na ir paikų žmonelių svaja.
Tai materialinių gėrybių go
dulys spaudžia.žemyn.
Kad turime jaustis tautos-, o
ne partijų nariais.
Kaune). Šiuo metu AABS turi
Kad laikas galop pažvelgti į
maždaug 800 narių, 4 proc. iš
lietuvi,kaip į žmogų, pažvelgti
Baltijos valstybių. Lietuvos
į jo pilkus ir kasdieniškus
ambasadorius Stasys Saka
reikalus. Taip žiūrėti jis ragi
lauskas
savo
apsilankymo
no seniai, 1937-siais.
AABS suvažiavime metu pra
Kad gyvenimo ir sielos pil
sitarė, kad bus dedamos pa
natvę poezija gali išreikšti pa
stangos paraginti Lietuvos
prastu skaidriu žodžiu.
studentus bei mokslininkus
Kad agresija, triukšmas,
aktyviau reikštis šioje sąjun
svetimybių
mėgdžiojimas nėra
goje. Šalia didesnių konferen
tiesiausias
kelias.
cijų, kurios įvyksta kas dveji
Kad mūsų dienraščiai, už
metai
Šiaurės
Amerikoje,
griozdinti
banaliausiais skan
AABS yra atskirai, ar kartu
dalais,
trumpa
žinute teprisi
su kitomis organizacijomis,
mins
vieną
didžiausių
poetų.
surengus specialius suvažia
Poetą,
kuris
manė,
jog
meni
vimus bei konferencijas, pvz.,
ninkas
gali
tapatinti
savo
mi
1999 m. lapkričio mėn. Vil
siją
su
tautos
garbe
ir
sąžine,
niuje vyko 1940-1941 m. isto
rinių įvykių aptarimo konfe o liaudis gali stumtis priekin
rencija. AABS valdyboje ir tik su savo kultūra.
Jono Aisčio kūrybos likimas
taryboje dalyvauja profesoriai
bei mokslininkai, daugiausia dar mums sako, kad knyga
iš Šiaurės Amerikos. Šiuo galėjo būti suimta, uždaryta į
metu pirmininkas yra Juris KGB rūsius ir kad iš jų
Dreifelds iš Toronto. Sąraše sugrįžo į laisvą Lietuvą. Koks
lietuviškos pavardės: vicepir laisvės troškusio lietuvio ke
mininkas profesiniam išsivys lias, toks jo knygos kelias.
tymui (Vice President-Professional Development) yra Edvvard B. J a k u b a u s k a s . Kaden
cijas baigė AABS sekretorius
Vėjas Liulevičius ir direktore
(„Director at Large") — Viole
ta Kelertienė.
.AABS suteikia mokslinin
kams progos susiburti, pasida
linti mintimis, bendradarbiau
ti. Kas dveji metai į suvažia
vimą atvykusieji vieni kitus
supažindina su savo vėlyviau
siais darbais. K;u kuriems tai
yra kasdieninis darbas, ki
tiems tai yra darbas šalia kas
dieninio darbo. Vieni dirba
akademinį darbą, kiti ne
Nepaisant kai kurių nesk
landumų, vis vien konferenci
jos pasiseka, pritraukia naujų
AABS narių, duoda progos
mokslininkams bei studen
tams pasidalinti savo darbo
vaisiais. Buvo minima, kad
2002 m. AABS konferencija
gali pakeisti iki šiol išlaikytą
tradiciją. Užuot perėjus į kitą
universitetą, kalbama, kad
2002 m. konferencija gal įvyks
ten pat, Georgetovvn universi
tete. Pamatysime, ką AABS
valdyba nutars.
AABS tinklalapio adresas:
http://www.lanet.lv/members/
aabs/aabs html

Dr. Regina Kvašytė.

Jonas Aistis — 1904-1973.

atgal.

Ir dar Jono Aisčio poezija
mums sako, kad gražus mūsų
kraštas ir kalba mūsų graži.
Ginčuose dėl okupacijos kas
k a r t prisimenamas Jono Ais
čio eilėraštis „Vienas kraujo
lašas būt tave nuplovęs". įsi
dėmėkime, kaip jį vertina Vy
tautas Kubilius: „Tai kartos,
atkūrusios ir praradusios Lie
tuvos nepriklausomybę, mo
ralinis testamentas (...) Eilė
raštis — savigraužos aktas, o
ne kaltinimas k a ž k a m (...) Ar
ši prarastis neišmokys mūsų
kritiškai žvelgti į save?"
Jono Aisčio pieštą gamto
vaizdį žodžio kerai pavertė
mūsų vaizduote ir jausena. Jo
rūpesčiai dėl Lietuvos likimo
įsiliejo į mūsų sąmonę ir tapo
visų mūsų rūpesčiais. J o poe
tinio kalbėjimo orumas ir
graudulys, pasididžiavimai ir
kentėjimai sutapo su lietu
višku būdu, su tautos ir val
stybės gyvenimo vingiais ir
vizijom. Nusilenkime Žmogui
ir Poetui, kuriam turime būti
dėkingi už tai, kad lietuviais
tebesame.
Tokia buvo, yra Jono Aisčio
poezijos Lietuva, ir šiandien į
ją poetas sugrįžo visam.
Laidotuvių komisijos vardu
V. Sventickas už paramą lai
dotuvėse pareiškė dėkingumą
Lietuvos vyriausybei, Kultū
ros ministerijai, Kaišiadorių
rajono savivaldybei, Rumšiš
kių seniūnijai, Jono Aisčio
muziejui, Vilniaus oro uosto
tarnyboms, Vilniaus Šv. Mi
kalojaus ir Rumšiškių šv. My
kolo Arkangelo bažnyčioms,
Kauno arkivyskupui metropo
litui S. Tamkevičiui, monsinjo
rui K. Vasiliauskui. Pasakė
ačiū valstybės vadovams, pa
gerbusiems poetą, taip pat
perlaidojimo iškilmėse skam
bėjusiems meno žmonių bal
sams.
Prie J. Aisčio kapo pastačius
meniškai išdrožtą kryžių, nu
skambėjo Lietuvos himnas, o
paskui-dainos J. Aisčio žo
džiais.
Pavakary žmonių
pilnoje
Rumšiškių salėje buvo sureng
tas literatūrinis-muzikinis J.
Aisčio atminimo vakaras. Apie
J. Aistį ir jo kūrybą kalbėjo dr.
V. Kubilius, poeto eiles skaitė
aktoriai V. Kochanskytė ir P.
Venslovas, M. K. Čiurlionio,
kitų kompozitorių kūrinius at
liko Vilniaus kvartetas.
Algimantas A n t a n a s
Naujokaitis
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Vladas Šlaitas
NIEKAM

NEREIKALINGAS

Nėra nieko,
ko negalėtų laikas užlyginti.
Net ir tave laikas baigia ramiai ir vienodai užlygintu
Kartais tu man pasirodai dangaus akvarelėje
kaip šviesus debesėlis,
bet čia pat tave vėjo teptukas lengvai užlygina,
ir daugiau jau tavęs nebelieka prisiminimuose.
Ar tikrai jau tavęs nebelieka prisiminimuose?
Nežinau.
Tik žinau, kad esu visame pasaulyje
vienui vienas ir niekam niekam nereikalingas.
Pravažiavo vežimas ir dingo,
pravažiavo vežimas ir dingo,
o man vis viena,
ar jis dingo,
tasai vežimas,
ar jis nedingo,
nes esu amžinai visame plačiame pasaulyje
vienui vienas ir niekam niekam nereikalingas.
ILGESIO

KIOSKAI

Gegužės mėnesį
vėjai prekiauja kūnų šiluma,
slaptais atodūsiais ir vyšniom.
Kiekvieno skersgatvio kampe
jie pasistato ilgesio kioskus, kad ramybės
neduotų niekam.
Gegužės mėnesį mes pirmąkart
kažkurio skersgatvio kioske pametėm
ramybę.
PAVASARĮ
Pavasarį,
kai žemę suima skausmai prieš gimdymą, kai tūkstančiai
galvas pametusių lakštingalų tarp krūmų plyšta,
duok, kad aš būčiau kurčias,
ir pasakyk, kad jazminų procesijos praeitų nesustodamos
ties mano kambario langų pinučiais.
APIE EILĖRAŠČIUS IR UKMERGĘ
Ateina laikas,
' kai reikės viską paliktu
savo meilės eilėraščius,
kuriuos kartą mylėjau labiau negu meilę moteriai;
meloncholišką
rudens vakaro saulę,
kuri buvo visų mano meilės eilėraščių leitmotyvas;
ir tave,
mano mielas,
gimtasis
ir tolimas mieste,
su svyruojančiais gluosniais,
su siaurom ir kreivom gatveliūkštėm,
kurios bėga žemyn į pakalnę pavasario saulėje.
PRISIMINIMUI
Kai nebebus manęs, kai laikas mano kaulus
pavers į akmenį arba į šiurkščią žalę,
bent jūs paliudykit, o! akmenys ir žolės,
kaip aš mylėjau
šiuos rudenėjančius laukus, šį ramų viksvų
rudens šiurenimą;
kaip aš norėjau pasiimt kryželio vietoje
nors vieną viksvą su savim: prisiminimui.
PASAKA
Tu užsimiršk. Mes būkim kūdikiai
Aš tau iš smėlio pastatysiu bokštą.
Tu mano pasakų princesė būk
ir šok
ir užsimiršk, o aš atjosiu
lyg atvirutėj mielas princas.
Papuošiu kaklą tau ir juosmenį
gintaro degančia ugnim.
Tu netiki? Sakai, kad pasakos
suduš ir proza atsimuš veidan.
O kas be pasakų? Užges tik akys
be laiko tau ir man.
Nebūk akla: buitis tik pasaka!
Aš tau ii smėlio pastatysiu bokštą.
Mes būkim kūdikiai. Be paso.
Ir pasakoj svąjokim.
Poetas Vladas Šlaitas mira prieš penkerius arta* toli nuo savo
gimtojo Žemaitkiemio (Ukmergės raj.) — DHHaJaJa Britanijoje.
PrM mirti jis Jautam vienišas, ligotas, via* apleistas. Taką ir pa
laidotas imtinajam poilsiui •villmsji limsji. Kai skaitoma apie
poeto JOBO Aisčio ar kuria kito masu visai tautai krangaus
ImiiĮsni palaikų parkaUaą l Lietuve, ttuuua, kai Vladui kultui
likimas sujImu* turuti myUnelą Mmą ir artlmusatas, kurie pamrupiatu iia paskntlas paslauga Dabar Jo kraaUeeiai deda pas
tangas gražinti poeto muito palaikus t tėvyne ir palaidoti gim
tinas kapinėse, tačiau Kam kilniam tikslui Jm stokoja mmv čia
epauedinamo pluoštai! Vlada fcaite sUsraailą, kad primintu
mums poetu, kuris taip trokšta — kent pa mirties — sugristi

Nuotrauka kun. dr. E. Gerulio

Knygų leidėjas
.Maloniam Viliui
Užtupui,
daug prisidėjusiam
prie to,
kad ši knyga išvystų
dienos
šviesą —
dėkingas
Bernardas
Brazdžionis.
1989.5.24
Tokį įrašą t u o m e t tik ką
išleistoje ir Viliui U ž t u p u i do
vanotoje savo knygoje Poezijos
pilnatis paliko, pirmą k a r t ą iš
Užatlantės į laisvėjančią, Są
jūdžio mitingais k u n k u l i u o 
jančią Lietuvą a t s k r i d ę s Ber
nardas Brazdžionis.
— To mūsų iškilaus poeto
autografo nusipelniau kaip
Poezijos pilnaties 100,000 eg
zempliorių tiražu išleidusios'
„Sietyno" leidybinės grupės
steigėjas. Poezijos pilnatis bu
vo pirmoji jSietyno" išleista
knyga, — tuos a u d r i n g u s ir
pakilius metus prisiminė bene
autoritetingiausias Lietuvoje
knygų leidimo ir spaustuvių
žinovas, istorijos mokslų dak
taras,
jau
septyniasde
šimtmetį perkopęs, bet j a u n a t 
viškai žvalus, vilnietis Vilius
Užtupas.
Jis paaiškino, k a d toks po
puliarią B. Brazdžionio knygą
išleidusios leidyklos pavadini
mas kilo iš k a r t u su Sąjūdžiu
gimusio jaunimo kultūros mėn
raščio Sietynas.
1988 m. su
manę šį tuometinės valdžios
neparemtą leidinį, V. Gasiliūnas, L. Jakimavičius, D. Kuo
lys ir kiti jaunieji kultūrininkai-disidentai p a t a r i m ų ir
pagalbos p a p r a š ė j ų bendra
minčio, patyrusio
leidybos
žinovo V. Užtupo. Žinoma, su
silaukė, ir Sietynas
tapo at
gimstančios, iš sovietinės oku
pacijos pančių išsilaisvinan
čios Lietuvos pirmasis nuo
komunistinės ideologijos atsi
ribojęs rimtas k u l t ū r i n i s mėn
raštis. J i s drąsiai ir atvirai
pasisakė už Lietuvos nepri
klausomybės a t k ū r i m ą , iš jo
puslapių pirmą k a r t ą d a r oku
puotoje Lietuvoje
pasklido
žuvusių partizanų — poetų B.
Krivicko, M. Indriliūno rašyti
posmai, Sibiro t r e m t i n i ų s k a u 
dūs rašiniai, K. B r a d ū n o , H.
Nagio, A. Nykos-Niliūno, kitų
egzodo rašytojų t u o m e t d r a u s 
ti kuriniai.
įkurtoje JSietyno" leidykloje,
tęsdamas to paties pavadini
mo mėnraščio kryptį ir tradi
ciją, V. U ž t u p a s , greitai išpardavęs net dvi Poezijos pil
naties laidas, ėmė leisti ir ki
tus iki tol d r a u s t u s , dažniau
siai iš užjūrio Lietuvą pasie
kusius leidinius, kuriuos, kaip
ir B. Brazdžionio poezijos kny
gas, graibstyte graibstė už
drausto, laisvo žodžio pasiilgę
Lietuvos žmonės. Dar 1989 m.
V. Užtupas, gerokai papildęs
perleido Čikagoje išėjusius E.
Jasiūno albumus Darius
ir
Girėnas,
Felikso
Vaitkaus
skrydis per Atlantą, V. Bir
žiškos Aleksandryną,
J. Va
laičio surinktus Lietuvos pa
vergimo dokumentus ir kitus
leidinius.
Tuos laikus abu prisiminėm,
sėdėdami mažame, vieno kam-

Vilius

Užtupas
spausdinant paskutinįjį, iš Či
kagos atėjo žinia, kad autorius
atsisveikino su šiuo pasauliu.
V. Užtupas, pristabdęs spaus
dinimą, artimųjų prašymu, į
septintąjį tomą dar įdėjo Ka
nauninko laidotuvių nuotrau
kas.

p

Vilius Užtupas.
bario V. Užtupo butelyje, kur
pilnos lentynos įdomiausių
knygų* o a n t grindų, balkone
— į rySiulius supakuotų, ma
tyt, ką tik iš spaustuves atga
bentų naujų knygų.
— Dabar čia ir mano darbo
kambarys, ir biblioteka, ir
mano leidykla. Jos personalas
— vienas žmogus. Tai — aš,
— nusišypsojo šeimininkas.
Iš tiesų,
čia, šiame bute
sostinės Žirmūnų rajono pa
kraštyje, j a u ketveri metai
kitu — „Viliaus" pavadinimu,
aktyviai veikia personalinė V.
Užtupo
leidykla.
Geriau
pasižvalgęs į bibliotekos lenty
nas, pastebėjau, kad dažnos
knygos nugarėlėje — išeivijos
autoriaus pavardė.
— Lyg tęsdamas „Sietyno"
laikų tradiciją, leidžiu daug
išeivijos rašytojų ir publicistų
knygų, — paaiškino V. Už
tupas.
Štai 1999 m. gražiai išleisti
Žurnalisto Jono Kardelio at
siminimai, išeivijoje atsidūru
sio Lietuvos kariuomenės ma
joro J. Abraičio Gedimino pul
ko likimas, Australijos lietuvio
V. Šulco eilėraščių rinktinė
Nemigos lieptu — praeitin. A.
Gustaičio Lietuva kaip sap
nas, Vilniečio kultūrininko A.
Vaičiūno sudaryta atsiminimų
ir straipsnių knyga Iš praei
ties ir dabarties,
skirta P.
Lemperto gimimo šimtmečiui.
T a r p neseniai V. Užtupo lei
dyklos išleistų knygų — B.
Brazdžionio poezijos rinktinė
Kunigaikščių miestas, už ku
rią 1939 m. jam buvo paskirta
Valstybinė premija. Knygoje
išspausdintas B. Brazdžionio
žodis, pasakytas per premijos
įteikimo aktą. Tai trečiasis
šios pagarsėjusios knygos lei
dimas (pirmasis — 1939, an
trasis — 1940 m.-). Vartyda
mas šį nedidelit formato, gra
žiai, V. Užtupo „stiliumi" iš. leistą poezijos tomą, pagalvo
jau: per 60 pastaruosius me
tus nė viena Lietuvos leidykla
nesiėmė išleisti šią. tiek B.
Brazdžionio kūrybai, tiek vi
sai mūsų literatūrai reikš
mingą, knygą, o tik V. Užtu
pas.
O štai net septyni tomai
Čikagos lietuviškose parapi
jose dirbusio kanauninko Vac
lovo Zakarausko pamokslų
Dievui ir Tėvynei. Šešių tomų
šių dvasingumu ir krikščio
niškąja išmintimi dvelkiančių
savo pamokslų kanauninkas
V. Zakarauskas iš Vilniaus su
laukė dar gyva- buriamas n

Kruopščiai, sąžiningai V.
Užtupas rengia, redaguoja ir
kitas išeivijos autorių (kaip ir
visas kitas) knygas. Iš Austra
lijos gavęs poeto Juozo A
Jūragio poezijos rinkinio Tik
sapno ugnį jausi rankraščius,
V. Užtupas literatūros tyri
nėtojos, Vilniaus universiteto
profesorės V. Daujotytės pa
prašė, kad parašytų pratar
mę, savo autoritetingu žodžiu
šią poeto knygą palydėtų į
žmones. Tokiu būdu visai ne
seniai iš V. Užtupo leidyklos
išėjo kruopščiai parengta, E.
Banio gražiai apipavidalinta
J. A. Jūragio poezijos knyga,
apie kurią pratarmėje prof. V.
Daujotytė taip atsiliepia: „...J.
A. Jūragio pasaulėjauta švie
si, giedra, kupina pasitikė
jimo, kylančio ir iš krikščio
niškųjų atramų".
Paklaustas, kodėl didelę dalį
jo išleidžiamų knygų sudaro
išeivijos autoriai, V. Užtupas
atsakė, jog nori, kad geležinė
uždanga ilgai atskirta egzodo
literatūra, pažangi, krikščio
niška mintis plačiau pasklistų
Lietuvoje, praturtintų mūsų
literatūrą ir apskritai — kul
tūrą.
Beje, V. Užtupas domisi ir
užsienio lietuvių spauda. Jis
yra Čikagoje leidžiamo laik
raščio Lietuvių balsas bendra
darbis, buvo šio leidinio redak
cijos paskelbto literatūrinio
konkurso apie Lietuvos parti
zanų kovas ir tremtinių kan
čias vertinimo komisijos na
rys.
Negaliu nepaminėti V. Už
tupo kuklumo, sąžiningumo,
neretai už autorių lėšas lei
džiant jų knygas. Jis nesiekia
ypatingos materialinės nau
dos — nei jos tikėdamasis, nei
turėdamas.
— Man svarbiausia — Lie
tuva, jos kultūra, sakė V.
Užtupas.
Tai patvirtina ir žinomo is
toriko dr. A. Tylos žodžiai, pa
reikšti V. Užtupo bene svar
biausio veikalo, svarbiausios
jo paties parašytos knygos Lie
tuvos spaustuvės
1522-1997
išleidimo proga: „Tai ilgo ir
pasišventusio triūso rezulta
tas, prisidedantis prie mūsų
kultūros pažinimo, iškeliami
iš užmaršties žmonės, kurie
prisidėjo prie spausdinto žo
džio ir knygos skleidimo".
Iš tiesų, V. Užtupas, dirbda
mas JŠviesos" leidykloje, spaus
tuvių ir leidybos dalykus ilgai
dėstęs Vilniaus universitete,
savo žinias gilinęs Maskvos
poligrafijos institute, Kroku
vos Jogailos universitete, ge
rai išmano leidybos reikalus.
Be minėto veikalo, V. Užtupas
yra parašęs ir išleidęs šūsnį
kitų knygų apie jų leidybą ir
spausdinimą. Savo knygose
ĮI> bene pirmasis plačiau

išnagrinėjo ir nušvietė Kata
likų Bažnyčios Kronikos, par
tizanų spaudos leidybos aplin
kybes.
Beje, V." Užtupas — ne tik
mokslininkas, leidybininkas,
publicistas, bet ir poetas. Da
vęs pavartyti jo parašytą ir
1998 m. išleistą giedrios, pa
triotinės nuotaikos poemą vai
kams Aplink Lietuvą, V. Už
tupas pridūrė:
— Man buvo džiugu, kad tą
mano poemėlę, paskambinęs
telefonu, gerai įvertino Vil
niaus vyskupas Juozas Tunai
tis.
Galėčiau dar daug parašyti
apie kitas geras, tėvynės mei
lę, patriotizmą ugdančias V.
Užtupo parašytas ir išleistas
knygas, bet negaliu nepa
minėti jo miniatūrinių, suve
nyrinių knygučių. Štai visa se
rija — dešimt patrauklių, už
degtukų dėžutę dvigubai ma
žesnių, knygučių apie A. Gus
taitį, J. Dapkevičių, F. Vaitkų,
J. Pyragių ir kitus nepriklau

Baltijos studijų
(Atkelta iš 2 psl.)
ekonomistai
Gundar King ir George Viksninš iš JAV, literatūros ty
rinėtojai Rimvydas Šilbajoris
ir Violeta Kelertienė iš JAV ir
daugelis kitų — visų išvar
dinti tiesiog neįmanoma.
Kiekvieną dieną po sekcijų
posėdžių, arba tarp jų per
pietų pertraukas, vyko koks
nors renginys — rengėjai pa
sirūpino ir sklandžiu sekcijų
darbu, ir konferencijos dalyvių
poilsiu, taip pat tuo, kad jis
būtų turiningas. Pavyzdžiui,
išklausėme paskaitą apie de
mografinę padėtį, apie įvairių
ligų (tuberkuliozės, AIDS) pli
timą Lietuvoje, Latvijoje, Esti
joje ir Rusijoje. Pirmą vakarą
per susipažinimo vakaronę vi
sus susirinkusius pasveikino
ne tik konferencijos bei uni
versiteto vadovybė, bet ir trijų
Baltijos šalių — Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos — ambasado
riai. Mus, atvykusius iš Lietu
vos, maloniai nustebino Lietu
vos ambasadorius Stasys Sa
kalauskas, pakvietęs kartu su
garbingais konferencijos sve
čiais iš kitų šalių bei išeivijos
lietuviais apsilankyti Lietuvos
ambasadoje (to mums pavy
dėjo latviai, kurie tokios gali
mybės neturėjo). Po šio pri
ėmimo'sugrįžę į Georgetown
universitetą, dar pasižiūrėjo
me visų trijų Baltijos valsty
bių liaudies muzikos atlikėjų
koncerto: dainavo latvių kvar
tetas — Vyksninių šeimos na
riai (tarp kitko, ši šeima labai
prisidėjo prie konferencijos
rengimo), šoko viena estų po

somos Lietuvos lakūnus. O
kur dar kitos!
— Mačiau, su kokia nuosta
ba Lietuvoje apsilankęs po
piežius apžiūrinėjo arkivysku
po Bačkio jam dovanotą mano
miniatiūrinę knygutę Jonas
Paulius II. Kiek žinau, tai vi
same pasaulyje pati mažiau
sia knyga apie popiežius, —
prisiminė V. Užtupas.
Užpernai jo parašyta ir iš
leista miniatiūrinė, net treč
dalio gramo nesverianti kny
gutė Lietuvos
spaustuvėms
475 metai buvo pripažinta
mažiausia lietuviška knyga. J i
buvo įrašyta į Lietuvos re
kordų knygą.
V. Užtupas sakė, kad tų mi
niatiūrinių jo knygučių tiražai
maži, prie jų daug rankų dar
bų, o jas pardavinėti atiduoda
tik Vilniaus universiteto „Litteros" ir Kauno V. Staniulio
knygynams.
Dabar ant V. Užtupo darbo
stalo kaupiasi užrašai, doku
mentai, atsiminimai, nuotrau
kos apie Vasario 16-sios Ne
priklausomybės akto signa
tarą, pirmosios Kaune (1905
m.) spaustuvės įkūrėją Salia
moną Banaitį. Apie šį didį
mūsų tautos vyrą ir jo plačią
giminę, atsidūrusią Ameriko
je, Australijoje ir kitose ša
lyse, jis nori parašyti ir išleisti
knygą. Jei kas užjūriuose turi
dėmesio vertų duomenų apie
juos ir nori padėti autoriui, te
siunčia jam tokiu adresu:
Žirmūnų g. 104-77, Vilnius,
2012 tel. 71-41-52.
Algimantas A.
Naujokaitis

konferencija
ra, po to puikią programą atli
ko lietuvių ansamblis „Jorė".
Paskutinį vakarą po įtempto
darbo sekcijose susirinkome į
iškilmingą baigiamąjį pobūvį,
kurio metu buvo pristatytas ir
pirmą kalbą pasakė naujasis
AABS prezidentas Juris Dreifeld iš Kanados (Ontario).
Buvo padėkota prisidėjusiems
prie šios konferencijos rengi
mo, taip pat pagerbtas Balti
jos studijų fondo pirmininkas
Janis Gaigulis. J a m buvo su
teikta garbės užpūsti AABS
torto žvakutes. Tai šios konfe
rencijos rengėjų staigmena vi
siems dalyviams — tokiu
gražiu gestu oficialiai pasi
baigė 17-oji konferencija. Ta
čiau kai kurie dalyviai dar il
gai negalėjo atsisveikinti ir
išsiskirstyti, todėl pobūvis
tęsėsi viešbutyje, kur, naujojo
AABS prezidento vadovauja
mi, sėdėjome iki išnaktų. Ir
netilo kalbos, juokas... Atsi
sveikinome iki susitikimo po
dvejų metų vėl Georgetovvn.
Anksčiau būdavo
tradicija
kaskart pasirinkti naują kon
ferencijos rengimo vietą, o šį
kart nutarta to nedaryti. Iš
dalies tai yra ir puikus ren
gėjų darbo įvertinimas.
Kaip Šiaulių universiteto
Humanitarinio fakulteto Lie
tuvių klibos katedros atstovė
Baltijos studijų konferencijoje,
skaičiau pranešimą kalbotyros
sekcijoje. Klibėjau apie lietu
vių asmenvardžių ir vieto
vardžių perteikimą Latvijos
spaudoje ir lyginau tai su
padėtimi, susidariusia Lietu
vos spaudoje su latvių tikri
niais vardais. Kadangi Latvijoje
laikomasi
nuostatos sulat
vinti užsienio kalbų tikrinius
vardus, taigi ir lietuvių var
dus, pavardes, taip pat gyve
namųjų vietų pavadinimus,
Lietuvoje panašiai elgiamasi su
giminingosios latvių kalbos
asmenvardžiais
bei
vieto
vardžiais, todėl įdomu pana
grinėti, kaip teorinės nuosta
tos pritaikomos praktikoje.

Nr. 137 (24) • 2000 m. liepos 15 d.

Literatūra

• menas •

Knyga išlaiko tautinę
savimonę

Leidiniai
Knyga apie Vilniaus
Šlapelius
V

L A D

Ž U K A S

Marijos ir Jurgio

ŠLAPELIŲ
lietuvių knygynas
Vilniuje

!

«3^' M'

statistikos suvedimo ir palygi
nimo uždavinį. Šios mintys
veda pasitikrinti autoriaus
sau pasistatytus tikslus pra
tarmėje. Jie gan bendri: 1.
„politinis ir kultūrinis kon
tekstas, kuriame knygininkai
Šlapeliai veikė, asmenys, su
kuriais palaikė kultūrinius ir
verslo ryšius..."; 2. „Šlapelių
gyvenimo ir veiklos štri
chai...", 3. „ryšiai su atskirais
knygų pirkėjais..." (psl. 10).
Apie knygos apimtį bei tikslą
duomenų yra ir metrikoje. Čia
suglausčiau
kalbama apie
Šlapelių knygininkystę dažnų
okupacijų niokojamame Vil
niuje, apie savininkų visuome
ninį, kultūrinį ir prekybinį
darbą. Knygos tikslui ypač
reikšmingas y r a metriko pa
skutinis sakinys: „Veikalas
skiriamas knygotyrą studijuo
jančiam akademiniam jauni
mui, istorikams ir visiems ki
tiems skaitytojams, besido
mintiems Vilniaus praeitimi,
lietuvių buvimu jame". Ma
nau, kad knygos autorius bus
ypač taikęs į studijuojantį
j a u n i m ą bei istorikus. Daug
vietos skiriama tam trečiajam
autoriaus punktui, ryšiams su
atskirais pirkėjais. Čia, per
Šlapelių knygyno prizmę pa
matome, kas, kur, kada ko
kius leidinius ne tik Lietuvoje,
bet beveik visame pasaulyje iš
knygyno piiko. O ką pama
tome, tai stebina — ypač lai
kotarpyje po spaudos draudi
mo panaikinimo.

DRAUGAS

mokslas

Marija ir Jurgis Šlapeliai su dukrelėmis Laimute (kairėje) ir
G ražu te apie 1915 m.

mokslinę erudiciją, tačiau ke muziejus yra integralus Šla
lia klausimą, ar ši medžiaga pelių veiklos bei palikimo tę
buvo rinkta knygai, ar ji kny sinys, kūnam knygoje net
gai reikšminga, ar galbūt ki reikėjo skirti daugiau vietos.
.•**»«<• n «»«.Uo»»<l>M !•«««*•»« irxnr»>.«
tais tikslais sukaupti duome Tai gyva, šiais laikais veikian
nys į leidinį apie šlapelius ti, svarbi institucija. Kaip jau
Alė R ū t a gegužės 13 d.
pateko.
minėjau anksčiau, tai visuo
Drauge j a u gan plačiai api
menei lengvai prieinamas ir
Knygoje
sužinome
apie
pla
būdino šių metų pradžioje pa
suprantamas Šlapelių paliki
čiai,
beveik
po
visą
pasaulį
sirodžiusią knygą, Marijos ir
išsivysčiusį,
spaudos
platini
mas, natūrali jų varytos knyJurgio Šlapelių lietuvių kny
mo
tinklą
praėjusio
šimtmečio
gininkystės
tąsa pasikeitusio
gynas Vilniuje, j a džiaugėsi.
antrojo
ir
trečiojo
dešimtmečio
gyvenimo
aplinkoje.
Šiuo rašiniu knygos pasirody
tėkmėje. Tai reikšmingi auto
Vertinant leidinio spaudos
mo įspūdžius vystau toliau,
riaus įnašai kultūros istorijai. darbą, būtina pastebėti, kad
nes tai retos tematikos, svarus
Reikia stebėtis, kad „anais" visos iliustracijos yra koky
leidinys apie labai neeilines
laikais, atrodo, patikimai vei biškai atliktos. Beveik kiek
asmenybes ir 1906-1945 vei
kė paštas: į tolimus miestus ar vieno puslapio apačioje labai
kusį jų knygyną. Knyga, aiš
net svetimas šalis ėjo knygų patraukliai, stulpeliu surink
ku, yra spaudos paminklas ir
siuntos, už jas buvo atsilygi tos išnašos. Apskritai malo
duomenų skrynia Šlapelių at
nama pašto perlaidomis. Tech niai įspūdžiui bei nuotraukų
minimui, ypač ilgą amželį Vil
nišką klausimėlį kelia knygy kokybei, atakų, daug pasitar
niuje-, išgyvenusiai, knygų pla
nui siųstų perlaidų buvimas navo kreidinis, plonokas po
tinimo bei leidimo srityje ne
archyve:
jei pašte a r banke M. pierius. Įrišimas taip pat be
paprastai daug pasiekusiai
Šlapelienė
tas perlaidas iš- priekaištų, simpatingas su kny
Marijai
Šlapelienei
(1880sikeisdavo,
kaip
jų toks didelis gas bei pelėdą vaizduojančia
1977). Besidomintiems Šla
Autorius leidinyje triumfuo
skaičius
dabar
atsirado
Šlape vinjete, kuri gali tapti ir mu
pelių veikla, kuri galėjo baig j a smulkmenomis. Smulkme
lių
archyve?
ziejaus ženklu. Iliustracijų už
tis su M. Šlapelienės mirtimi, nų gausa ugdo skaitytojo pasi
knygos pasirodymas šiandien tikėjimą dideliu
autoriaus
Prieš pat Vilniaus atgavimą, rašai tačiau prastai suredabyloja, k a d šios šeimos įtaka žinių bagažu. Smulkmenų su trukusį 1939 rugsėjo 17 — ? i o t i , kai k u r jų iš vis nėra.
ia j a u aiškus trūkumas. Sky
tebegyva. Štai, jau šiais lai telkta šimtų šimtai — tačiau spalio 28 laikotarpį, autorius
kais, 1996 m. Vilniuje buvo po kelių puslapių visa tai skai vadina pirmąja Vilniaus kraš rių antraštės, tiek turinyje,
a t i d a r y t a s , šauniai įrengtas tytoją skatina skubiau lapus to sovietų okupacija. Nežinau, tiek knygos puslapiuose, su
Šlapelių vardo muziejus, todėl versti... Pvz., kam gali rūpėti, ar tai istoriškai priimtinas rinktos keistai, gal nenuosek
d a b a r pasirodžiusi knyga mu kad, konkrečiai, studentas A. pavadinimas. įdomu, kad „an liai: į akis krinta nepateisina
ziejaus apimtyje gražiai ri Sugintas 1913 m. balandžio 4 trosios" (1940-1941) sovietinės mai skirtingi raidžių dydžiai,
kiuojasi į išliekančias Vilniaus d. M. Šlapelienės knygyne okupacijos metu M. Šlape jie nepadeda dėstomos me
lietuvių kultūrines pastangas. užsisakė knygų (psl. 159): lienės knygynas nebuvo nacio džiagos logikai, knygos plano
Be abejo, muziejus yra pirmi- „Tarp pageidautų knygų — nalizuotas, nors savininkė to supratimui. Keista, kad daug
didesniu šriftu surinktas teks
nių, visuomenei lengvai mato Petkevičaitės-Bitės Moterų kiau tikėjosi ir jam savaip ruošėsi.
Trečioji sovietų okupacija ap t a s 35 psl. Taip pat keista,
mu ir prieinamu Šlapelių pali- simas, Vydūno Gimdymo slė
k a d keli skyriai, pvz., „Kny
kimo saugotoju, kertiniu ak- pintai. Yra 8,65 rb perlaida". rašyta santūriai ir, reikia pa
gyno prekių asortimentas",
meniu. To kertinio akmens Manau, šis pavyzdys aiškiai sakyti, trumpokai. Skaitant
psl. 94-107, surinkti mažesniu
vienoje sienelėje dabar pasi rodo, kad bent kai kurios kny- peršasi mintis, kad čia buvo
negu normaliai naudotu šrif
galima
sutelkti
daugiau
reikš
rodė iškaltas svarbus įrašas gon sutelktos smulkmenos ne
t u . Paminėjus „asortimentą",
mingos
bei
įdomios
medžiagos,
— Vlado Žuko parašyta kny gali būti reikšmingos. Labai
akį rėžia Lietuvoje šiuo metu
ga apie Šlapelius ir jų kny teigiamai vertinant sutelktų nes autorius juk pats tuo taip mėgstami, kai kur kny
bendravo
su
M.
duomenų gausą ir nekeliant jų metu
gyną
goje naudoti, grubūs barbariz
Šlapeliene,
dar
net
šiandieną
Knygą apie Šlapelius sklai- istorinio reikšmingumo klaumai.
dant, a t e i n a mintis ir apie simo. tos smulkmenos prašyte yra gyvų liudininkų. Šioje
kitų p a n a š i ų leidinių pavyz prašosi kažkokių statistinių knygos vietoje šiek tiek ne
Kompiuterizuotos technolo
džius. Vienu iš jų būtų savo lentelių, suvestinių. Pateikus aišku, nes pinasi dvi knygyno gijos laikais turint Šlapelių
žanru, tematika, apimtimi bei apdorotus duomenis, susida uždarymo datos: iš psl. 405 vardo muziejų su šiai įstaigai
išleidimo laikotarpiu panašus rytų aiškesnis aprašymo gyve duomenų atrodo, kad pasku priskirtomis autorystės teisė
tine data būtų galima laikyti
Antano Kučio veikalas Vi nimo vaizdas: dabar pavienių
mis, knygoje daugybę su
1949 m. tačiau 37 psl. (ir ki
leišiai. Tai daug kukliau atro medžių gausa užstoja patį
kauptų Šlapelių gyvenimo bei
tur) kalbama apie 1945 m.
veiklos :-mulkmenų galima
dantis, a n t prastesnio popie mišką.
dar
kitu būdu, lengvai pateik
Gilinantis į knygos turinį.
riaus. 624 psl., 1993 m. pasi
Dabar pažvelkime į tai, kas
rodęs veikalas apie garsią Vil pradeda ryškėti, kad autorių knygą daro ypatingesne, ne ti besidomintiems studentams
niaus k r a š t o bei vėliau visos gal labiau domino M. Šlape kasdieniška. Knygą sykį per ir isterikams. Tereikia knygos
Lietuvos Vileišių giminę, kuri lienės archyvai, bet ne kas skaičius, bet ją dar po to var tekstą įvesti į kompiuterį ir
Vilniuje taip pat bendravo su tuose archyvuose reikšmingo tant, krinta į akis didelis įva elektroniniu būdu — greitai,
Šlapeliais. Reikia pripažinti, M. Šlapelienei. Pavyzdys iš dinių bei baigiamųjų skyrių efektinga: ir pigiai — ieškoti
kad, istorikas bei publicistas psl. 147: „Nuo 1860 m. Kaune skaičius. Tai, aišku, ne trūku atsakymu rūpimiems klausi
A. Kučys, savo medžiagą skai veikė Abraomo Ptašeko knygų mas, tik savotiška keistenybė. mams ar duomenims. Neabe
tytojui sklandžiai išdėstė už ir rašomosios medžiagos krau Išskaičiuosiu įvadinius skyrius: joju, kad spaudai knyga buvo
istorija,
ypač
bibliografija, tuvė. Apie Šlapelienės ryšius Padėkos žodis. Pratarme, Šal ruošiama kompiuteriu, todėl
dvelkiantį leidinį apie Šla su šiuo knygynu pėdsakų ne tiniai. Prologas (iš tikrųjų M. leidykloje jau surinktas teks
pelius. Tiesa, Alė Rūta knygai daug. Tikriausiai dėl to. kad ir J. Šlapelių gyvenimo dalinė tas turėtu būti perkeltas į mu
apie Šlapelius sega mokslinio už socialdemokratinės lite santrauka) — iš viso apie 30 ziejaus kompiuterį ir čia atsi
Ptašekas psl. Dabar išrikiuosiu baigia vertų tik XXI šimtmetyje
veikalo etiketę. Tačiau moksli ratūros laikymą
nis knygos pobūdis nepaleng 1906 m. buvo ištremtas..." muosius straipsnius: Epilogas, įmanomas istorinės medžiagos
vina vidutinio skaitytojo pa Sakyčiau, kad čia nuo temos Pabaigos žodis, 453 psl. — tyrinėjimas. įprastas, moksli
stangų skaityti, o smulkme tolokai nukrypsta. Tokių te rašinys apie Šlapelių namą ir nio pobūdžio veikaluose ran
ribotumas
niškas metų, pavadinimų bei, matinių nukrypimų knygoje muziejų, 457 psl. — apie pali damas rodyklių
šiuo
būdu
gali
būti
nepapras
pvz.. caristiniais rubliais (šiais gan daug, jie kartais ilgoki. kuonius. Ypač stebina, kad
laikais neturint
supratimo Štai, pradedant 253 psl., ran straipsniai apie namą-muziejų tai išplėstas. Elektroninė kny
gos versija muziejaus kom
apie anų laikų tolygią jų ver damas beveik 4 puslapių trak bei palikuonius įdėti jau po as
piuteryje taip pat sudarytų
menvardžių
rodykles,
lyg
tai
tę) kainų srautas ir eilinį skai t a t a s apie JAV lietuvius ir jų
galimybę ištaisyti užsilikusias
kažkoks
priedėlis,
ne
esminė
tytoją, ir mokslinį darbuotoją spaudą Visa tai savotiškai
korektūros bei faktines klaiknygos
dalis.
Mano
akimis.
stato prieš būtiną kokios nors įdomu, tai rodo autoriaus

„Didžiausia mano svajonė,
kad lietuvių kalbą platintų
knyga", — sako garsi vaikų
rašytoja ir poetė Ramutė Sku
čaitė, kurios viena iš paskuti
niųjų knygų Laiškas sekma
dieniui susilaukė tarptautinio
pripažinimo. Apie tai ir jos to
limesnius kūrybinius planus,
birželio mėnesį viešėdamas
Lietuvoje, kalbėjosi detroitietis Algis Zaparackas.
— Ar galėtumėte plačiau
p a p a s a k o t i apie tą knygą
i r k o k i ą p r e m i j ą j i y r a lai
mėjusi?
— Ta knyga turi ne vieną
premiją. Ją parašiau kaip eilė
raščius vaikams. Knygą su
daro vienas laiškas sekma
dienį ir 55 laiškai eilėraščių
forma. Leidykla „Vaga" ją iš
leido. Lietuva yra Tarptau
tinės vaikų knygos organizaci
jos (IB) narė, o šios organizaci
jos narės Anderseno gimimo
dieną, balandžio 2 d., papras
tai renka kiekvienoj valstybėj,
kuri yra jos narė, geriausią
knygą. Ši organizacija dirba
jau 24 m., o Lietuvoje — tik 8
m. Ir tokią premiją mano pa
rašyta knyga per 8-erius me
tus gauna antrą kartą. Pirmą
kartą gavau tą premiją 1993
m. už eilėraščių vaikams kny
gą Lopšinė ešeriukui, o 1999
m. už Laiškas
sekmadieniui
Tais pačiais metais mano duk
ra, kuri tą knygą iliustravo,
gavo Baltijos šalių diplomą už
šią gražiai apipavidalintą vai
kų knygą. Ir staiga šiais me
tais kovo mėn. iš Leipcigo (Vo
kietija) atskriejo žinia, kad
UNESCO įvertino šią knygą,
kaip gražiausią pasaulio kny
gą. Mes labai tuo džiaugėmės.
Leidykla „Vaga" gavo piniginę
premiją už tai. Mums už tai
irgi nukrito garbės trupiniai,

kas yra svarbiausia rašytojui
ir dailininkui.
— Toks į v e r t i n i m a s p a 
s k a t i n a J u s toliau r a š y t i .
A r y r a kokių p l a n ų b ū s i 
m o m s knygoms?
— Po šios esu išleidusi dar
dvi knygas. Vieną — Lietuvių
kalbos centre. Tai lietuvių kal
bos užduotys eilėraščių forma,
pavadinta Žaidžiu žodžiu. La
bai džiaugiuosi ją parašiusi.
Be jos, eilėraščių su mįslėmis
knygelę VioiJItam vanagam. O
ateinančiais metais „Vaga" ke
tina išleisti mano vaikiškos
poezijos rinktinę, kurią dabar
ruošiu. Ją taip pat iliustruos
mano dukra Jūratė Račinskaitė.
— J ū s ų knygos d a u g i a u 
sia y r a skaitomos Lietu
voje. O kaip a p i e k n y g a s
išeivijoje? Ar y r a k o k i ų pa
stangų, a r norų, k a d v a i k ų
k n y g o s pasiektų i r išeiviją?

Ramutė

— Didžiausia m a n o svajonė
ir būtų, kad lietuvių kalbą
platintų knyga, todėl, kad
knyga vis dėlto savo sparnuo
tu žodžiu neleidžia mirti t a u t i 
nei savimonei. Ir jeigu m u m s
svarbu, kad m ū s ų būsimosios
kartos dar kalbėtų lietuviškai,
tai labai svarbu, k a d jos lai
kytų lietuvišką knygą savo
rankose, priimtų ją protu ir
suvoktų siela. O t a i ir y r a ma
no, kaip rašytojos, tikslas ir
svajonė.
— Labai ačiū už pokalbį.
Linkime d a u g s ė k m ė s i r to
liau, k u r i a n t k n y g a s j a u n a 
jai kartai, ypač šiais Jauni
mo metais.
.
Ramutė Skučaitė.
Laiškas
sekmadieniui.
Vilnius, 1998
m., 94 psl., didelio formato,
spalvotomis
iliustracijomis.
Redagavo M.
Dautartienė,
dailininkė J . Račinskaitė. Lei
dyklos „Vagos" a d r e s a s : Gedi
mino pr. 50, 2600 Vilnius, Lie
tuva.
S p a u d a i paruošė
Rita Lapšienė

Skučaitė
SRAIGĖS VASARA
A'_ ra karšta.
Karšta karšta!
Reiktų traukt
Į kitą kraštą —
/ visai kitokį kraštą,
Kur ne karšta,
O vėsu.
Bet kol rasi
Vėsų kraštą,
Gali ten
Jau būti karšta.
Tai, užmiršus
Kitą kraštą,
Aš šiame krašte'- >"•
Esu.

JEIGU BŪČIAU
Kartais tyliai pagalvoju:
Jeigu būčiau...

das, kurių neišvengta. Tai irgi
būtų teigiamas įnašas, jis di
dintų leidinio vertę. Taip būtų
lengva ir errata lapelį pa
ruošti. „Elektroninės knygos"
yra šio šimtmečio spaudos
ateitis; čia muziejus padarytų
gražų įnašą šios technologijos
plėtojimui Lietuvoje.
Knyga, be abejo, vertinga, o
jos išleidimas — svarus įnašas
Vilniaus krašto kultūros isto
rijai. Knyga taip pat nepa
prastai padidina — vadinkime
— intelektualinį muziejaus
turtą: šalia išlikusių Šlapelių
baldų, išstatytų leidinių, ek
sponuojamos M. Šlapelienės
kėdės ir suknelės, dabar tu
rime dar ir plačios apimties
dokumentą. Iš knygos straips
nio apie šaltinius bei dau
gybės išnašų visuomenė suti
no ir apie Šlapelių medžiagą
liečiančius, Vilniaus bibliote
kų fonduose esančius gausius
archyvus. Šlapelių atminimui
tai deramas paminklas.
Alė R J t a savo straipsnyje
jau minėjo knygos metriką bei
knygos leidyboje besidarbavu
sias asmenybes. Nesileidžiant
į pasikartojimus, vis tik ir
šiuo kartu būtina suminėti:
autorių Vladą Žuką; Marijos ir
Jurgio Šlapelių dukterį, mu
ziejaus diegėją, knygos apie
savo tėvus skatintoją bei fundatorę Gražutę
ŠlapelyteSirutienę; ir Šlapelių giminai
tę, muziejaus direktorę Almą
Gudonytę. Be šių trįjų, ne
turėtume knygos. Be G. Siru
tienės ir A. Gudonytės, XVIII
šimtmetyje statytame, buvu
siame Šlapelių name Šiandien
būtų ne muziejus, bet kokiu
užsienietišku
vardu
pasi
puošusi „boutiąue" tipo krau
tuve, šių laikų atklydusiems
savininkams nuomą mokanti.
A n t a n a s Dundzila

Jei pelė —
Tai niekad katei

nepakliūčiau.

Jei mėnulis —
Debesiukais užsikločiau
Ir saldžiausiai kiaurą naktį
Pramiegočiau.
•
Jeigu būčiau mano sapnas —
Tai spalvotas —
Jokio vaiko jokią naktį
Nesapnuotas.
Jei vaizdajuostė aš būčiau, tai norėčiau,
Kad iš sykio
Filmo pabaigą
Atspėčiau.
Jei mama — taigai truputį
Pasibarčiau,
Bet visiems vaikų sumanymams
Pritarčiau.
Jeigu būčiau sidabrinis
Pinigėlis,
»
Nuriedėčiau
Prie seniausios ubagėlės.
Kad senoji
Už tą šaltą pinigėlį
Nusipirktų
Saldų šiltą pyragėlį.

Poetė Ramutė Skučaitė (kairėje) ui viešnia ii JAV, puMeeere Yolanda Zaparackiene.

