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Lietuvių literatūra 
vokietmečiu
Algimantas A. Naujokaitis

Tik ką perskaičiau vieno iš 
autoritetingiausio mūsų lite
ratūros tyrinėtojo prof. Vytau
to Kubiliaus knygą Nepar
klupdyta mūza, neseniai iš
leistą Lietuvių literatūros ir 
tautosakos instituto. Noriu 
pasidalinti mintimis ir įspū
džiais apie šią vertingą ir įdo
mią knygą, juoba, kad joje na
grinėjamas daugeliui Draugo 
skaitytojų pergyventas laiko
tarpis — mūsų literatūra ir 
jos kūrėjai nacių okupacijos 
metais. Pasak autoriaus, tai. 
mažiausiai nagrinėtas, beveik 
baltas, mūsų kultūros pusla
pis. Tad vertas dėmesio ir 
įvertinimo šis profesoriaus už
mojis.

Jau knygos pratarmėje auto- 
\ rius nurodo vieną iš 10 „balto 

lapo” neužpildymo priežasčių. 
Sovietmečiu nevalia buvo pra
bilti apie tų metų kultūrinį bei 
literatūrinį gyvenimą Lietuvo
je. Net ir bibliografams šis lai
kotarpis buvo draudžiama zo
na, nes kultūrinė veikla „prie
šo okupuotoje” Lietuvoje so
vietmečiu buvo vertinama, 
kaip nusikaltimas. Vien už 
nacių okupacijos metų pasi
reiškimus literatūroje ar šiaip . 
spaudoje kritikas, eseistas J. 
Keliuotis, prozininkas ir publi
cistas R. Mackonis, rašytojas
K. Jankauskas, literatūros ty
rinėtojas ir teatrologas A. 
Vengris buvo nuteisti ilgiems 
metams kalėti. Net ir pagar
sėję to meto spektakliai, kon
certai, dailės parodos, žinoma, 
ir knygos buvo išbraukiamos 
iš autorių kūrybinių biografi
jų. O juk prisimenamej kad 
vokiečių okupacijos metais 

Kūryba — kaip tas rugelis žiemkentėlis: išlieka net žvarbiu prie
spaudos laikotarpiu. Gedimino Svitojaus (Elta) nuotr.

mūza nebuvo parklupdyta. 
Priešingai! Vos prasidėjus ka
rui, plunksnos iš karto grie
bėsi bolševikinio teroro nutil
dyti, nuo masinių trėmimų 
siaubo atkutę mūsų poetai, 
prozininkai, publicistai, tea
tralai, juo labiau, kad 1941 m. 
birželio sukilimo organizaci
jos, sudaryta Laikinoji vyriau
sybė jau antrą karo dieną per 
Kauno radiją paskelbė laisvos 
ir nepriklausomos Lietuvos 
valstybės atkūrimo Deklara
ciją. Tų dienų literatūros kūri
niuose karo pradžia buvo va
dinama išsivadavimo švente. 
J. A. Jūragis laikraštyje Nau
joji Lietuva išspaudintame ei
lėraštyje „1941.VI.22” džiugiai 
skelbė:

Pavergėjai bėga 
Vieškeliuos visuos, 
Laiminame jėgą, 
Kuri veja juos.
Kitame pradėtame leisti 

laikraštyje Laisvės žodis H. 
Nagys, matyt, turėdamas gal
voje sukilimo dalyvius, skelbia 
himnišką eilėraštį apie vyrus, 
nešančius laisvę tėvynei. Beje, 
sukilime aktyviai dalyvavo 
dar jaunas, pradedantis prozi
ninkas Marius Katiliškis (tuo
met dar Albinas Vaitkus), no
velių knygos Sužadėtinė auto
rius J. Tininis, dvi beletristi
kos knygas išleidęs žurna
listas J. V. Narbutas ir kiti 
plunksnos žmonės.

Knygos Neparklupdyta mū- 
za autorius V. Kubilius pažy
mi, kad tomis dienomis mūsų 
poezįjoje atgįjo nepriklauso
mybės metų pakili patriotinė 
retorika, romantiniai tropai, 
tautos amžinumo argumenta

cija. Jau frečiąją karo dieną, 
tik išgirdęs žinią apie Laikino
sios vyriausybės atsiradimą, 
svetur gyvenęs J. Aistis su
šunka „Valio!” Lietuvai, mato 
dideliu žingsniu žengiantį ais
tį — šviesiaplaukį brolį”. Lie
tuvos gyventojų džiaugsmą, 
keliamas trispalves vaizduoja 
ir S. Būdavas apsakyme „Pet- 
kutis vėliavninkas”. Pradėju
siame eiti Lietuvos aktyvistų 
fronto laikraštyje / laisvę buvo 
išspausdintas tautos išsiva
davimo manifestu tapęs, o po 
daugelio metų, nuo Sąjūdžio 
pradžios visos Lietuvos dai
nuotas B. Brazdžionio eilė
raštis „Šaukiu aš tautą”. Pa
sak V. Kubiliaus, jame „tautos 
savivoka, žeminta ir trypta 
nelaisvės metais, išsiveržia su 
pirmykšte emocine galybe, 
moraliniu teisumu, kančios ir 
pergalės patosu... B. Brazdžio
nio eilių rinkinys Šaukiu aš 
tautą skubiai išleistas 1941 m. 
vasarą, atgaivino Maironio 
Pavasario balsų aukštąjį stilių 
ir poetinio žodžio įsipareigoji
mą savo tautai”. V. Kubilius 
knygoje Neparklupdyta mūza 
rašo, kad „lietuvių oratorinis 
eilėraštis 1941-ųjų vasarą įga
vo tokio iškentėtų tiesų tikru
mo, vilties spindesio, teigian
čios jėgos, kokios jis jau nieka
da nepasieks — nei išeivijoje, 
nei Lietuvai atgaunant ne
priklausomybę 1990 metais”.

Poezįjoje ir prozoje pasireiš
kęs patosas nuslūgo, kai vo
kiečių okupacinė valdžia likvi
davo Lietuvos aktyvistų fron
tą, uždraudė Laikinosios vy
riausybės veiklą, panaikino 
atkurtos privačios nuosavy
bės, kitus jos sprendimus. Iš 
buvusių laisvų Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos valstybių, o 
taip pat Gudijos buvo sudary
tas vienas stambus vienetas
— Ostlandas. Berlynas griež
tai reikalavo iš okupuotų 
kraštų karo reikalams iš
spausti viską iki paskutinio 
lašo. „Juo toliau, juo darėsi 
aiškiau, kad vokiečiai Lietuvą 
laiko užkariautu kraštu ir 
esame besąlyginėje okupaci
joje”, — cituoja V. Kubilius R. 
Mackonio žodžius iš jo dieno
raščio.

Bet rašytojai ir tokiomis ap
linkybėmis nepadėjo plunks
nos. Pirmiausiai pagausėjo do
kumentikos, atskleidžiančios 
bolševikmečio terorą. Išlei-' 
džiamas keturių tomų Lietu
vių archyvas, kurį redagavo 
rašytojai J. Balčiūnas (Švais
tas) ir P. Babickas. 1942 m, J. 
Petruitis parašė knygą Kaip 
jie mus sušaudė, B. Daunoras
— Čekisto naguose. To meto 
leidiniuose pasirodė panašaus 
pobūdžio kitos beletristikos. 
Pasak V. Kubiliaus, tai buvo 
pirmieji lietuviško rašto ban
dymai suvokti, išgyventi, fik
suoti sovietinės prievartos sis
temą. Daugelis atsiminimų 
buvo parašyta lakoniška infor
matyvia kalba. Tik rašytojas 
L. Dovydėnas savo Užrašuose 
dokumentinį pasakojimą drą
siau atmiešia beletristiniais 
epizodais. Nors I. Šeinius Šve
dijoje 1940 m. rudenį savo 
knygą Raudonasis tvanas rašė

Prof. Vytautas Kubilius.
A. Žižiūno nuotrauka.

kaip reportažą iš įvykio vietos, 
bet, V. Kubiliaus nuomone, tai 
pati turtingiausia informacįjos 
apimtimi ir svarbiausia — sa
vo įtaigiu tonu dokumentinė 
knyga apie pirmąjį bolševik
metį.

Eilėraščių, apsakymų, apy
sakų kūrėjai rėmėsi ta pačia 
įvykių ir realijų faktūra, kaip 
ir dokumentinės, memuarinės 
literatūros autoriai. Juk jiems 
nereikėjo išgalvoti faktų — 
tikrovė prašoko pačią žiau
riausią fantaziją. Viena mote
ris nusižudo, įsiveržus į butą 
enkavedistams (laikraštyje Į 
laisvę išspausdintas K. Grigai- 
tytės apsakymas „Apsispren
dė”), motina iš sielvarto laužo 
rankas, bolševikams išsivedus 
dukrą su dviem vaikais (tame 
pat laikraštyje išspausdintas
K. Papečkio „Ir juos išvežė”). 
Kai vaikas paklausia tėvo, už 
ką veža, jis atsako: „Iš žemės 
rauna, vaikuti... kad suvystu- 
mėm ir sunyktumėm” (J. Jan
kaus apsakymas „Vingučio 
ąžuolas”). ”

Nors tuomet buvo išspaus
dinta S. Būdavo, A. Giedriaus, 
kai kurių kitų rašytojų belet
ristikos apie žydus — bolše
vikų talkininkus, bet pasirodė 
nemažai kūrinių, smerkiančių 
lietuvius — žydšaudžius. Išly
gos autorius cituoja Anykščių 
kunigo J. Čepėno pamokslo 
šauksmą: „Nejaugi ir mūsų 
bažnyčion ateina žmonės, ap
sivilkę nužudytų žydų kostiu
mais?!” Pateikiamas J. Macei- 
nienės dienoraščio 1941 m. 
įrašas: „Plaukai šiaušiasi
klausant. Klausiam patys sa
vęs: nejaugi ir lietuvis gali bū
ti toks žiaurus?” „Noriu įsira
šyti į žydus!” — išdidžiai ir 
piktai taria pats sau 1943 m. 
Jurgis Savickis. Alb. Žukaus
kas tuomet ėmėsi rašyti bala
dę apie sušaudytą Seinų žy
duką. Spalio romano Mergaitė 
iš geto veikėjas savo žmonai 
aiškina: „Nekęsdama, išvary
dama žydę, tu kartu nužudysi 
gyvąjį Dievą savyje”. Viename 
A. Nykos-Niliūno eilėraštyje 
sušaudyta žydų mergaitė grįž
ta į getą, šaukdama:

Atiduokit man lėlę!
Bejos man šalta Paneriuos.
A. Škėma apysakoje Izaokas 

aprašo šiurpią žydų egzeku
ciją Kaune, Vytauto prospek
te, garažų kieme, kur, iš sovie
tinio kalėjimo ištrūkę kaliniai 

skaldė kastuvais galvas savo 
tardytojams ir nekaltiems sil
kių bei vinių pardavėjams. 
Rašytojui buvo baisus tas 
keršto protrūkis, esesininkui 
grojant akordeonu linksmas 
melodįjas. Beje, šis A. Škėmos 
kūrinys aktualus ir šiandien
— jis išspausdintas paskuti
niame anglų kalba išeinančia
me žurnale Vilnius. Vis dėlto 
V. Kubilius savo knygoje pas
tebi, kad karo metais Lietu
voje nebuvo sukurta žydų lit- 
vakų likimą apraudančių ir 
holokaustą smerkiančių meni
nių kūrinių kaip Lenkijoje, 
kur Cz. Milosz, M. Justrun ir 
kiti poetai skelbė dramatiškus 
kūrinius 1944 m. pogrindyje 
išleistoje poezijos antologijoje.

Šiaip ar taip, okupuotos Lie
tuvos menas nepriėmė nacisti
nės meno doktrinos. V. Kubi
liaus knygoje Neparklupdyta 
mūza cituojami B. Brazdžionio 
žodžiai, išsakyti 1946 m. Ai
duose: „Per visus nacių okupa- 
cįjos metus nebuvo išspaus
dinta nė viena mūsų rašytojų 
parašyta knyga, kur būtų gar
binamas nacizmas-hitlerizmas 
ar fašizmas”. Priešingai — 
tautinė kultūra liko vienintelė 
vertybė, kuri nebuvo nuvertin
ta tame grobimų ir naikinimų 
laike. V. Kubilius rašo, kad 
kiekvieną savaitę dienraščiai 
Naujoji Lietuva ir Ateitis tuo
met skyrė literatūrai ir menui 
atskirus puslapius. Iliustruo
tas žurnalas Savaitė spausdi
no mūsų rašytojų apsakymus 
ir eilėraščius. Grožinės lite
ratūros buvo apstu ne tik Ka
ryje, Žiburėlyje, Tėviškėje, 
Naujojoje sodyboje, bet ir peri- 
ferijos laikraščiuose Žemaičių 
žemė, Panevėžio apygardos 
balse, Naujosiose Biržų ži
niose. 1943 m. pavyko išleisti 
žurnalą Kūryba, pradžioje re
daguotą S. Leskaičio, vėliau
— J. Keliuočio. V. Kubiliaus 
nuomone, tai buvo pats iški
liausias, vakarietiškai moder
nus vokietmečio leidinys. Tais 
pačiais metais Šiauliuose pra
dėtas leisti K. Jankausko re
daguotas almanachas Varpai, 
spėjęs išspausdinti 30 rašytojų 
originalių kūrinių.

Periodiniuose leidiniuose ir 
knygose savo kūrinius skelbė 
žinomi rašytojai V. Mykolai
tis-Putinas, F.Kirša, P. Vai
čiūnas, B. Brazdžionis, A. Miš
kinis, K. Inčiūra, K Jankaus

kas, L. Dovydėnas, J. Jankus, 
O. Mičiūtė, S. Zobarskas, J. 
Žlabys, N. Mazalaitė, J. V. 
Narbutas ir kiti. "Reiškėsi taip 
pat jaunoji karta — E. Matu- 
zevičius, K. Bradūnas, H. Na
gys, B. Krivickas, L. Švedas, 
V. Mačernis, A. Čipkus (A. 
Nyka-Niliūnas), M. Bavars- 
kas, J. Kaupas, J. Mekas, K. 
Barėnas, V. Kazokas, E. Na- 
kaitė (Alė Rūta), B. Rukša, A. 
Gustaitis, B. Gražulis, J. A. 
Jūragis, P. Drevinis, J. Strak- 
šys, P. Aukštikalnytė, J. Šio- 
žinys. Kad būtų išvengta na
cių cenzūros ir persekiojimų, 
buvo leidžiama ir pogrindinė 
spauda. Be kita ko, joje buvo 
skelbiamos VLIKo direktyvos, 
remiami tautinio valstybingu
mo siekiai. Pogrindžio laikraš
tėlių leidyboje dalyvavo ir ži
nomi intelektualai bei rašyto
jai J. Ambrazevičius, J. Ke
liuotis, A. Miškinis, J. Mekas, 
B. Raila, L. Dambrauskas, A. 
Srabulis.

Pro cenzūros užtvaras, kad 
ir sunkiai, bet brovėsi ir lietu
viška knyga. „Sakalo”, Valsty
binei ir kitoms leidykloms pa
vyko išleisti ne tik Vaižganto, 
Šatrijos Raganos, V. Kudir
kos, Maironio, bet ir S. Bū
davo Vidurnakčio svečią, A. 
Giedriaus Kasdienines pasa
kas, garsiąją B. Brazdžionio 
poezijos knygą Per pasaulį ke
liauja žmogus, M. Vaitkaus 
Rytmečio žingsniai, J. Povilio
nio Nereikalingi žmonės, G. 
Tulauskaitės Vėjo smuikas, V. 
Mykolaičio-Putino Rūsčios die
nos. Išėjo net dvi K. Bradūno 
poezijos knygos Vilniaus var
pai ir Pėdos arimuos. Vil
niaus universitete vykdavo 
literatūrinės popietės. Tai tuo
met V. Mykolaitis-Putinas, iš
klausęs V. Mačernio „Vizįjos”, 
autoritetingai ištarė savo 
garsųjį posakį — palaiminimą 
šiam daug žadančiam poetui: 
„Tikras lyrikas!”

Knygoje, apžvelgdamas vo
kietmečio poezįją, V. Kubilius, 
be kita ko, apsistoja prie K. 
Borutos eilėraščio „Vilnius per 
karą”, pažymėdamas, kad jo 
poetinė kalba „nuplikinta, ru
pi, be gražumynų, kaip ir 
žmogaus likimas, apsemtas 
nežinios”. Apžvelgdamas lite
ratūrą žemės, kaimo temati
ka, V. Kubilius rašo: kad K. 
Bradūno Pėdos arimuos — tai 
pirmoji lietuvių poezijos kny
ga, ištisai skirta gimtosios so
dybos ir gimtųjų laukų poeti
nei adoracijai.

Knygos autorius pažymi, 
kad poezija — vienintelė karo 
metų lietuvių literatūros rū
šis, patyrusi tam tikrą vidinį 
perversmą. Autorius tai grin
džia V. Mačernio, A. Nykos- 
Niliūno, L.Švedo, H. Nagio, 
kai kurių kitų to meto poetų 
kūryba, leidžiančife teigti, jog 
mūsų lyrikoje tuo metu bren
do radikalus posūkis tolyn 
„nuo senojo tautinio šablono” į 
naujoviškas Vakarų moderniz
mo išraiškos formas. Jau tuo
met tai įžvelgė A. Tyruolis, 
1944 m. Tėviškėje rašęs: „Rei
kia pripažinti, kad iš viduri
niosios kūrėjų kartos Lyrą yra 
paveržusi jaunoji karta. Ji 
šiandien rodo ypatingo ir net 
pavydėtino gajumo”.

Tuo tarpu proza, pasakojimo 
menas, tęsdamas nepriklauso
mybės laikų stilistikos manie
ras, liko margašonis, nesusi
telkęs į vieną vyraujančią 
kryptį.

Jei A. Vaitkus (Marius Kati

liškis) savo apsakyme vaiz
duoja ūkininko būties ciklą, 
įsiliejusį į didįjį gamtos ciklą, 
tarsi neturintį pabaigos, tai J. 
Jankus apsakyme „Teisybės 
varpai”, skirtame nespėjusiai 
išeiti prozos antologijai, visais 
varpais skambina: mirė tei
sybė! Laikraštyje Ateitis at
karpomis išspausdintame V. 
Ramono romane Dulkės rau
donam saulėlydy susipina die
nos įvykių kronikos, ideolo
ginės polemikos, kurias šen 
bei ten perveria meilės fabulos 
siūlai. Tokio tipo romanai, 
įstatyti į istorinio laiko rėmus, 
slystantys į bėglų kronikinį 
aprašinėjimą, laikraštinę sti
listiką. V. Kubiliaus nuomone, 
vėliau bus rašomi tiek vieno
je, tiek kitoje „geležinės už
dangos” pusėje. Tuo tarpu K 
Borutos romanas Baltaragio 
malūnas, kaip ir J. Kaupo fan
taziją su tikrove maišančios 
pasakos vaikams, pratęsė ir 
savotiškai apibendrino naujo
viškos lietuvių prozos tenden
cijas, sukūrė poetinio kūrinio 
formą.

Knygoje Neparklupdyta mū
za V. Kubilius apžvelgė taip 
pat vokietmečio dramą, pa
brėždamas, kad tais įtampos 
ir pavojų metais teatro spek
takliai tapo lyg „oazė dyk
vietėje”, žmonių dvasinio ben
drumo ir apvalančio katarsio 
švente. Vilniaus dramos teat
re 1942 m. A. Škėma pastatė 
pirmąjį spektaklį, Vaidilos 
teatre kaip režisierius debiu
tavo J. Blekaitis. Į dramos 
žanrą metėsi išgarsėję prozi
ninkai F. Neveravičius, J. 
Jankus. Tada drama tapo pa
grindiniu J. Grušo kūrybos 
žanru. Jauna prozininkė E. 
Nakaitė (Alė Rūta) parašė lib
retą operai „Žiogas ir skruz
dės”. Jaunojo teatro scenoje 
1944 m. pavasarį pasirodė jau
na aktorė B. Pūkelevičiūtė, 
anot apžvalgininko A. Rannit 
pasisakymo laikraštyje Atei
tis, „Sužavėjusi jausmingumu, 
gyva vidine šiluma, lyriniu 
aktorės sutapimu su vaidina
ma role”. Dramos srityje akty
viai pasireiškė S. Santvaras, 
V. Alantas, V. Adomėnas, A. 
Škėma, į dramos žanrą grįžo 
V. Mykolaitis-Putinas. Para
šytos dramos tuoj buvo stato
mos ne tik Kaune, Vilniuje, 
bet ir Panevėžio, Telšių, ki
tuose periferįjos teatruose. 
Net B. Sruoga Stutthofo konc- 
lageryje parašė ilgesnių ir 
trumpesnių komedįjėlių, o 
taip pat dramą „Pavasario 
giesmė”.

Baigdamas savo stambią, 
bemaž pustrečio šimto pusla
pių, knygą, jo pavadintą ap
žvalgine apybraiža, V. Kubi
lius apibendrindamas rašo, 
kad vokietmečiu tautinė savi
monė, subrandinta nepriklau
somybės metais ir nepalaužta 
pirmosios sovietinės okupaci
jos, tebebuvo stipri ir lėmė pa
syvaus pasipriešinimo visuoti
numą. Kultūra tapo tos dva
sinės atsparos išraiška, es
mine tautos savigynos forma.

Nuo artėjančios teroru gre
siančios antrosios sovietinės 
okupacijos didžioji dalis rašy
tojų, ypač jaunosios kartos, 
pasitraukė į Vakarus. Pasak 
V. Kubiliaus, tik ten galėjo 
būti tęsiami vidiniai litera
tūros pokyčiai ir galėjo pra
siskleisti pumpurai, sukrauti 
nepalankiomis vokietmečio są
lygomis.



2 — Nr. 171 (30) • 2001 m. rugsėjo 1 d. Literatūra • menas • mokslas DRAUGAS

Vaisinga studijų savaitė
Vilniuje, Mokslų Akademi

jos salėje, prasidėjusios, o po 
pirmųjų posėdžių į Trakus 
persikėlusios Į laisvę fondo 
lietuviškai kultūrai ugdyti 
studijų savaitės dalyviai pir
miausiai pažymėjo šios orga
nizacijos keturiasdešimtmeti. 
Ta proga į pirmąjį posėdį atvy
kęs, Lietuvos Respublikos pre
zidentas Valdas Adamkus pa
sveikino fondą, pasidžiaugė jo 
veikla, prasidėjusia išeivijoje 
ir įsišaknyjančia Lietuvoje.

Fondo tarybos pirmininkas 
dr. Kazys Ambrozaitis, atvy
kęs iš JAV, savo pranešime 
apžvelgė šios organizacijos per 
40-ties metų nueitą kelią. Jis 
pažymėjo, kad Į laisvę fondas 
lietuviškai kultūrai ugdyti bu
vo įkurtas 1960 m., kaip ne 
pelno siekianti visuomeninė 
kultūrinė organizacija. Fondo 
tikslas — remti kultūrinę ir 
patriotinę veiklą išeivijoje, o, 
atkūrus nepriklausomybę, — 
ir Lietuvoje.

Fondo Lietuvos filialo valdy
bos vadovas Vidmantas Vit
kauskas nušvietė šio skyriaus 
pirmojo dešimtmečio veiklą. 
Leidžiamos rezistenciją nu
šviečiančios knygos ir kitoki 
leidiniai, kasmet organizuoja
mos istorinių ir politinių stu
dijų savaitės bei kiti renginiai 
Lietuvoje.

Birštone, Garliavoje, Kaune, 
Telšiuose, Jurbarke, Druski
ninkuose, Anykščiuose, Molė
tuose ir kitose vietose sureng
tose studijų savaitėse buvo ap
tartos politinės kultūros, Lie
tuvos bendruomenės istorinės 
įfettlrt'i'ės, pilnutinės demokra
tuos įgyvendinimo problemos, 
rezistencijos ir kultūros sąsa-' 
jos, Lietuvos ir išeivijos ryšiai, 
kiti Lietuvai ir jos visuomenei 
svarbūs klausimai.

~ Šiemetinės Studijų savaitės 
svarbiausioji tema buvo aptar
ti bei nagrinėti Lietuvos vals
tybės idėją ir svarbiausius jos 
raiškos bruožus. Į svarstymus 
įsitraukė tiek iš Lietuvos, tiek 
JAV, Australijos, Kanados, 
net iš Kolumbijos bei įš kitų 
šalių atvykę visuomenės vei
kėjai, istorikai, filosofai, hu- 
'manitarai, politikai.

Svarstant Lietuvos valsty
bės susikūrimo ir stiprėjimo, 
lietuviško rašto atsiradimo ap
linkybes, pareikšta įdomių, 
originalių nuomonių, net nau
ji}, netikėtų įžvalgų Lietuvos 
istorijai papildyti bei patiks
linti. Savo pranešime akade
mikas Z. Zinkevičius, nagri
nėjęs klausimą, kada mūsų tė
vynėje pradėta lietuviškai ra
šyti, argumentuotai atsakė, 
kad lietuvių rašomosios kal
bos istoriją reikia pradėti ne 
nuo pirmosios lietuviškos kny
gos — M. Mažvydo Katekizmo 
pasirodymo 1547 metais, bet 
bent pusšimčiu metų anks

čiau. Mes pradėjome rašyti 
tik tapę krikščionimis, sakė 
akademikas ir paaiškino, kad 
tai įrodo pirmųjų lietuviškų 
poterių tyrinėjimas.

Tiek Z. Zinkevičius, tiek kiti 
prelegentai pabrėžė didžiulę 
Mindaugo krikšto reikšmę. 
Yra duomenų, kad tuomet ap
sikrikštijo daugiau negu 
20,000 žmonių, buvo įsteigtos 
trys pirmosios Lietuvoje vys
kupijos. Todėl klaidingai kai 
kurie istorikai teigę, jog lietu
viai apsikrikštijo tik Vytauto 
ir Jogailos laikais. Jaunas is
torikas D. Baronas sakė, kad 
nereikia priešpastatyti pirmo
jo ir antrojo Lietuvos apsi- 
krikštijimo — jie abu reikš
mingi Lietuvos istorįjai.

Prof. M. Jučas, pabrėžęs di
džiulę Mindaugo ir kitų lietu
vių apsikrikštijimo reikšmę, 
pateikė naujų duomenų apie 
Lietuvos valstybės pradžią, jos 
įkūrimą. Tai lėmė 1251 me
tai, kai popiežiaus Inocento IV 
bule buvo pripažinta Lietuvos 
karalystė, popiežius Mindau
gą paėmė į savo globą ir davė 
nurodymą jį karūnuoti Lietu
vos karaliumi. Pasak kito jau
no istoriko T. Baranausko, tai 
reiškė, jog visa Vakarų Euro
pa tuomet pripažino Lietuvą 
ir priėmė ją, kaip lygiateisę 
savo politinės sistemos narę. 
Lietuvos valstybei buvo su
teiktas aukščiausias — kara
lystės — titulas. Istorikas M. 
Jučas sakė, kad popiežiaus 
bulė buvo parašyta 1251 m. 
liepos 17 d. Todėl Lietuvos 
valstybės įkūrimo dieną derė
tų pažymėti ir švęsti tikrąja 
mums žinomos popiežiaus bu
lės data. Pasak istoriko T. Ba
ranausko, būtent ši data jau 
prieš kelis dešimtmečius buvo 
patraukusi ir išeivijos lietuvių 
dėmesį. Kai kas siūlė liepos
17-ąją minėti kaip Lietuvos 
valstybės įkūrimo datą. Dabar 
Valstybės švente paskelbta hi
potetinė (hipoteze pagrįsta) 
Mindaugo karūnavimo data 
(1253 m. liepos 6 d.) tebuvo to 
akto — popiežiaus bulės — 

I laisvę fondo veiklėjas V. Valiušaitis (iš kairės), 1941 m. Birželio 
sukilimo dalyvis, Laikinosios vyriausybės narys, dr. A. Darnusis ir 
fondo Lietuvos skyriaus pirm. V. Vitkauskas. A. Žižiūno nuotr.

realizavimas, išpildymas. Iki 
1253 m. Lietuvos karalystė 
gyvavo be oficialiai karūnuoto 
karaliaus, bet teisė jį karū
nuoti jau buvo suteikta. Taigi, 
iš tikrųjų Lietuvos karalystei 
šiemet suėjo 750 mietų.

Studijų savaitės posėdyje 
kalbėję istorikai N. Kitkaus
kas, V. Urbanavičius sakė, jog 
Vilniaus pilių, Valdovų rūmų 
tyrinėjimai rodo, kad mūrinės 
pilies ir katedros čia būta ge
rokai anksčiau už Didžiojo ku
nigaikščio Gedimino laikus, 
tad galimas daiktas, jog jau 
karaliaus Mindaugo laikais 
Vilnius galėjo būti Lietuvos 
sostine. Tai hipotezei vėlgi pa
prieštaravo jaunas ir, matyt, 
gabus bei įžvalgus istorikas 
T.Baranauskas.

I diskusijas įsijungęs, istori
kas R. Batūra pabrėžė svarbią 
Lietuvos, ypač Vytauto Di
džiojo reikšmę, atremiant to
torių, Aukso ordos, nuožmų 
karinį veržimąsi į Vakarų Eu
ropą. Sumušusi, atrėmusi Ry
tų ordų puolimus, tiek anks
tesnė, tiek Vytauto Didžiojo 
laikų Lietuva apgynė Europą 
nuo pražūtingos grėsmės.

Kalbėjusi klasikinių kalbų 
žinovė, Vilniaus universiteto 
profesorė E. Ulčinaitė pabrė
žė, kad, tyrinėjant ankstyvąją 
Lietuvos istoriją, lietuviškos 
raštįjos pradžią, ypatingą dė
mesį privalome atkreipti į pir
mųjų misionierių, pranciško
nų, kitų vienuolynų išlikusius 
archyvus. Dabar Lietuvos isto
rijos ir raštijos tyrinėtojai 
jiems skiria nepakankamai 
dėmesio.

Kituose Studįjų savaitės po
sėdžiuose buvo aptartas Lietu
vos valstybės atkūrimas 1918 
metais, Vasario 16 Nepriklau
somybės akto, 1941 metų su
kilimo reikšmė, dabartinės 
Lietuvos problemos.

Apibendrindamas šiais ir ki
tais klausimais Trakuose vy
kusius posėdžius ir diskusijas 
Į laisvę fondo Lietuvos filialo 
tarybos pirmininkas Jonas 
Kairevičius ypač pabrėžė žino

mo istoriko A. Tylos prane
šimą ir Studijų savaitės daly
vių svarbiausias mintis apie 
Lietuvos valstybės pilietinės 
visuomenės brendimo proble
mas. Pranešėjas ir kalbėjusieji 
sakė, kad yra vilties atgaivinti 
sovietinės ideologijos ir repre
sijų sužalotą mūsų visuome
nės sąmoningumą. Pirmiausia 
svarbu ugdyti asmenybę, kad 
žmogus nebūtų abejingas vals
tybės ir visuomenės reika
lams, kad jo tikslas neapsiri
botų vien vartotojiškais po
reikiais, turto kaupimu, asme
nine gerove, bet ir savo val
stybės kūrimu bei stiprinimu. 
Ypatingas dėmesys skirtinas 
jaunimui, kuris nėra sužalotas 
praeities. Bet į gerą pusę kei
čiasi ir dabartinė karta. Lietu
voje stebime kone stebuklingą 
dalyką, dalijosi studijų savai
tės įspūdžiais J. Kairevičius. 
Dabar į valdžią pateko kairie
ji, net ir buvę komunistai, ta
čiau jie priima sprendimus, 
kurie bent jau nemaža dalimi 
yra palankūs Lietuvos valsty
bei. Taigi, mūsų valstybės, jos 
ekonominės veiklos kryptis vis 
dėlto jau yra tokia, kurios bu
vusieji jau nepajėgūs pakeisti. 
Tai teikia didelių vilčių. Bet 
studijų savaitės dalyviai pa
žymėjo, kad grėsmę kelia ne 
vien sovietinis palikimas žmo
nių sąmonėje, bet ir iš užsie
nio plūstantis kosmopolitiz
mas, daugiau dėmesio skirian
tis vartojimui, materialiniams 
poreikiams, nekreipiant dėme
sio, kaip ir iš kur gaunami pi
nigai bei turtai. Tuo tarpu 
mums svarbu ne vien žmo
gaus finansinė padėtis, turtai, 
bet ir padorumas. Ne tie yra 
žymūs politikos ir valstybės 
veikėjai, kuriuos dažnai rodo 
televizija, pirmuosiuose pusla
piuose garsina mūsų abejoti
nos kokybės žiniasklaida, bet 
tie, kurie pirmiausia vaisingai 
rūpinasi visuomenės, Lietuvos 
valstybės reikalais, o ne vien 
savo asmeniniais ar grupi
niais poreikiais. Tokių asme
nybių dabartinėje Lietuvoje ne 
tiek mažai, ir tai teikia opti
mizmo, pripažino Studijų sa
vaitės dalyviai.

Vertingos buvo diskusijos 
apie mūsų inteligentiją poso
vietinėje erdvėje. Humanita
rės G. Mareckaitė, J. Laučiū- 
tė, kiti pokalbio dalyviai ir da
lyvės apgailestavo, kad nepri
klausomybę atkūrusia mūsų 
valstybe nusivylę ne tik eko
nominius sunkumus patirian
tys pensininkai, darbininkai, 
ūkininkai, bedarbiai, bet ir 
nemaža dalis inteligentijos. 
Mūsų inteligentai pasimetę, 
neranda vietos valstybės stip
rinimo, pilietinės visuomenės 
kūrimo baruose. Dalis inteli
gentijos jaučiasi nereikalingi, 
neaprūpinti, dargi pareiškia, 
esą ta mūsų valstybė nereika
linga, teigia, kad net nėra mū
sų tautos. Filosofas V. Radžvi- 
las diskusijose įrodinėjo, esą 
Vakaruose inteligento sąvokos

I laisvę fondo X studijų savaitės metu Trakų pilyje buvo pagerbti 1941 m- sukilimo dalyviai (iš
kairės): Viktoras Ašmenskas, dr. Petras Kisielius, dr. Juozas Kazickas, dr. Kazys Ambrozaitis, dr. 
Adolfas Damušis. Marijos Ambrazaitienės nuotr.

jau iš viso nėra, kad yra tik in
telektualai — protinės veiklos 
darbuotojai, besipelnantys sa
vo protiniu darbu. Filosofas 
teigė, esą ir Lietuvoje išnyks 
inteligentija, išsimokslinę 
žmonės peraugs į intelektua
linio verslo, veiklos žmones, 
nekreipiančius dėmesio į dva
sines, moralines bei patrio
tines vertybes.

Toks V. Radžvilo požiūris 
susilaukė Studijų savaitės da
lyvių neigiamų atsiliepimų ir 
pamatuotų prieštaravimų. Jei
gu minėto filosofo vadinamieji 
intelektualai — inžinieriai, ki
bernetikai, kompiuterininkai 
ir tarnauja kuriai nors akcinei 
bendrovei ar firmai, kuria 
materialines vertybes, tačiau 
jie turi ir kitokių siekių — 
moralinių, dvasinių vertybių, 
kurias panaudoja savo valsty
bei ir tautai, kultūrinei veik
lai. Pasak literatūros ty
rinėtojo prof. V. Kubiliaus, in
teligentija arba intelektualai 
neturi susitaikyti su dvasinio, 
kultūrinio gyvenimo ir veik
los bevertybe. Būtent ypač in
teligentija tas vertybes privalo 
išlaikyti ir skleisti visuome
nėje, nes kitaip gyvenimas 
taps beprasmis, asmenybė at
sidurs tarsi beorėje erdvėje.

Gerai nuteikė jaunos mokslo 
darbuotojos L. Jakonytės 
svarstymai ir pateikti tyri
nėjimų duomenys apie prieš
karinės nepriklausomos Lietu
vos kultūros ir inteligentijos 
padėtį. Savo tyrimus susiejusi 
su dabartimi, L. Jakonytė pri
ėjo prie argumentuotos išva
dos, kad Lietuvoje nėra seno
sios ir jaunosios kartos inteli- 
gentįjos priešpriešos. Žinoma, 
pasitaiko skirtingų nuomonių 
vienu ar kitu klausimu, bet 
abi kartos iš esmės susišneka, 
sąveikauja, bendrai dirba 
Lietuvos ir jos kultūros labui.

Daug diskusijų sukėlė ir an
trojo valstybės atkūrimo — 
1941 m. birželio sukilimo te
mų svarstymai. Jas apibend
rindamas Į laisvę fondo Lietu
vos filialo tarybos pirmininkas

v
Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus, dalyvavęs 1 
laisvę fondo studijų savaitės atidarymo iškilmėse, papuošiamas 
tradicine svečio juosta.

J. Kairevičius sakė, kad tam 
tikros jėgos sukilimą mėgina 
suplakti su tuomet prasidė
jusia žydų nelaime — holo
kaustu. Diskusijų dalyviai pri
pažino, kad toks požiūris iš 
esmės neteisingas. 1941 metų 
birželyje lietuviai sukilo ne 
todėl, kad naikintų žydus, bet 
todėl, kad būtų atkurtas Lie
tuvos valstybingumas. Holo
kaustas ir Birželio sukilimas 
neturi priežastinio ryšio, sakė 
J. Kairevičius. Argi vokie
čiams okupavus kraštą nebū
tų buvę žydų naikinimo, jei 
lietuviai nebūtų sukilę? Tai 
neturi nieko bendro. Naciai 
vis vien būtų darę savo kru
viną darbą, nes tai buvo rei
cho imperijos politikos bene 
pagrindinė, svarbiausia kryp
tis, o sukilimo, Laikinosios vy
riausybės tikslas buvo atkurti 
savo valstybę. Deja, kai kurie 
lietuviai susidėjo su vokiečiais 
žudant žydus. Buvo pareikš
tas apgailestavimas, kad tuo
met nukentėjo ir lietuviai, ir 
žydai, kitų tautinių mažumų 
žmonės, nors nemažai papras

tų lietuvių, inteligentų, dvasi
ninkų gelbėjo žydus nuo pra
žūties. Svarbu ir tai, kad kal
tinimus Lietuvai reiškia tam 
tikros grupės, bet, atrodo, ne
girdėjome žydų tautos visuoti
nio apkaltinimo.

Studijų savaitėje dalyvavęs 
sukilimo dalyvis, Laikinosios 
vyriausybės narys dr. A. Da
mušis išsakė nuoskaudą, kad 
nors sukilimo dienomis daug 
rizikuota, paaukota daug gy
vybių, tačiau dabar sukilimo 
dalyviams netgi tenka gintis 
nuo nepagrįstų kaltinimų. Ta
čiau nežiūrint to, 1941 m. su
kilimas yra istorinis faktas, jis 
išliks žmonių ir tautos atmin
tyje, sakė dr. A. Damušis. Stu
dijų savaitėje dalyvavęs ir kal
bėjęs Seimo narys prof. V. 
Landsbergis pripažino, kad 
Laikinosios vyriausybės Dek
laracijos įteisinimo Seime 
klausimas nebuvo profesiona
liai parengtas, nenumatytas 
tinkamas laikas.

Kalbėdamas apie Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimą 
1990 metais ir atsakydamas į

Tarp jaunųjų l laisvę fondo studijų savaitės dalyviu — akademikas Z. Zinkevičius (pirmasis iš 
kairės) ir dr. P. Kisielius (dešinėje. Algimanto Žižiūno nuotrauka.

klausimus, kaip įvyko, kad ne
buvo sutrukdyta buvusiai so
vietinei nomenklatūrai perim
ti valstybės turtą, prof. V. 
Landsbergis pareiškė, jog Są
jūdis kovojo dėl idėjų, bet, 
deja, beveik nesprendė ūkinių 
klausimų. Į laisvę fondo Lietu
vos filialo tarybos pirmininko 
J. Kairevičiaus nuomone, tai 
būtų ateinančių metų Studijų 
savaitės svarbi tema, reika
laujanti platesnių svarstymų.

Savo baigiamajame žodyje Į 
laisvę fondo lietuviškai Kul
tūrai ugdyti tarybos pirminin
kas dr. K. Ambrozaitis pa
reiškė, kad šiemetinė, 10-oji 
Studijų savaitė pasižymėjo 
reikšmingais ir vaisingais 
svarstymais, kuriuose dalyva
vo ypač daug jaunimo.

Algimantas Antanas 
Naujokaitis
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Fondo įsikūrimo 
aplinkybės

Staigus Lietuvos nepriklau
somybės netekimas daugumai 
tautiečių atėmė gyvenimo pu
siausvyrą. Vieni pasijuto lyg 
skęstančiame laive ir, instink
to verčiami, griebėsi už šiau
do, kiti panikoje bėgo iš namų, 
dalį vežė prievarta, žymi dalis 
pasitradkė į pogrindį, dalis 
apsisprendė okupantams pa
taikauti, kad išliktų gyvi. Pir
masis nelaisvės dešimtmetis 
buvo toks tamsus ir beviltiš
kas, kad likę tėvynėje ir at
sidūrę išeivijoje tik mintimis 
grįždavo į buvusius laisvės 
metus. Per tą dešimtmetį bu
vo sunaikinti idealistai ir nu
tildyti aktyviai kovoję už lais
vę. Tik antrame dešimtmetyje 
tėvynėje pradėjo susigyventi 
su gyvenimo realybe, o ir išei
vijoje esantieji pradėjo išsipa
kuoti savo klaikios kelionės 
ryšulius, kuriuos dar laikė su
grįžimui, ir realiau pažvelgti į 
rytojaus dieną. Aiškiau paju
tome, kad esame laiko nešami 
toliau nuo Lietuvos, o likę sa
vam krašte irgi jautėsi dvasios

* tremtiniais.
Tokios nuotaikos pastūmėjo 

išeivius stipriau susiorgani
zuoti ir JAV ryškiau viešai de
monstruoti savo tautinius sen
timentus: susiorganizavo JAV 
Lietuvių Bendruomenė (LB). 
Ji kūrė ir rėmė lituanistines 
mokyklas, ruošė masines 
šventes ir suvažiavimus. Išei
vija buvo gausi intelektualais 
ir kūrėjais, idealistai išleido 
tautinės-patriotinės literatu-' 
ros, mokykloms vadovėlių ir 
kt. Viskas buvo daroma lais
valaikiais, po sunkių darbo 
valandų ir savomis lėšomis, 
jokių fondų nebuvo. Daugiau 
painiavos buvo politinėje sri
tyje; kilo įvairių nesutarimų 
tarp grupių, sudarančių 
VLIKą, tarp užsilikusios dip
lomatinės tarnybos ir tarp vie
tinės senųjų išeivių ALTo. 
Dalis buvusių Lietuvos po-

{ laisvę fondo lietuviškai kultūrai ugdyti Lietuvos filialo istorinių 
ir politinių studijų X savaitės dalyviai (iš kairės): Nijolė Bra
žėnaitė, Angelė Raulinaitienė, Vida Bražėnaitė, Vidmantas Vit
kauskas, Vida Kairevičienė. Antano Petrausko nuotr.

Į Laisvę fondo kelias
Keturi dešimtmečiai rezistencijos ir kultūros darbe

Dr. Kazys Ambrozaitis

Dr. Kazys Ambrozaitis. 
grindžio kovotojų ir rezistentų 
irgi susiorganizavo ir mėgino 
palaikyti seną draugystę. 
Dauguma Lietuvos stipriau
sios antinacinės pogrindžio 
Lietuvių fronto organizacijos 
narių liko krašte ir tęsė nely
gią kovą prieš okupantą, o tik 
maža dalis patekusių į Vaka
rus iš naujo susiorganizavo į 
Lietuvių Fronto Bičiulių orga
nizaciją ir pradėjo aktyviai 
veikti JAV, Kanadoje, Vokieti
joje, Australijoje. LB mėgino 
laikytis nuošalyje politinio er
zelio, rūpintis tik lietuvybės 
išlaikymu išeivijoje.

Laimei, išeivijoje turėjome 
puikių vadovų, su patyrimu ir 
tolimu žvilgsniu. Jaunieji po
litologai siūlė VLIKui ir AL- 
Tui atsisakyti senų veiklos 
metodų ir keisti naujais. Po 
Antrojo pasaulinio karo atsi
darė nauja globalinė politika. 
Atėjo laikas ir LB pasiūlyti 
kitus metodus politinėms or
ganizacijoms, kad Lietuvos 
byla nebūtų išimta iš pokari
nių problemų sąrašo, nes so
vietai darė milžinišką spaudi
mą tam pasiekti. To pasėkoje 
kilo vis daugiau nesutarimų 
tarp lietuvių organizacijų. 
1953 metais LFB atgaivino 
savo žurnalą New Yorke, ku
ris tebeturėjo seną simbolinį 

vardą ir su pogrindžio patirti
mi — tai tą patį Į Laisvę, kurį 
sutiko redaguoti prof. Juozas 
Brazaitis. Geresnio ir labiau 
kvalifikuoto redaktoriaus tada 
išeivijoje nebuvo galima rasti. 
Jis redagavo ir dešinės pakrai
pos savaitraštį Darbininkas. 
Tai ir buvo forumas, kuriame 
buvo galima skelbti naujas 
mintis ir palaikyti atsivežtą 
rezistencijos dvasią.

Po keleto metų Į Laisvę 
žurnalo redagavimą perėmė 
jaunas politologas, doktorato 
diplomą gavęs jau JAV — Vy
tautas Vardys, dar Vokietijoje 
redagavęs Ateitį. Nuo 1958 
metų bičiulių studijų savai
tėse jau kilo diskusijų, kad to 
žurnalo užnugaryje derėtų tu
rėti grupę pajėgių asmenų, 
kurie ruoštų studijas apie Lie
tuvos laisvės ir jos ateities 
problemas bei lietuviškos kul
tūros klausimais išeivijoje. 
Buvo siūloma eiti per univer
sitetų mokslininkus ir per 
valdžios viršūnes, kad būtų 
galima informuoti ir paveikti 
JAV politiką, kad Kongresas 
palankiai pasisakytų Lietuvos 
laisvės klausimais. Po dvejų 
metų diskusijų nutarėme prie 
žurnalo suburti grupę, atsto
vaujančią bičiulių organizaci
jos kultūriniam sektoriui, kuris 
rūpintųsi studijų užsakymu, 
reikalingų knygų leidimu, 
straipsnių ruošimu tarptauti
nėje spaudoje ir t.t. Tuo metu, 
aptariant fondo principus, 
tikslus ir įstatus, aktyviai da
lyvavo J. Brazaitis, J. Girnius, 
V. Vaitiekūnas, A. Damušis, 
J. Kazickas, P. Kisielius, kurio 
bute vyko daugelis pokalbių, 
A. Razma, Pr. Padalis, A. Ma
žiulis, St. Daunys, V. Nau
džius, A. Baronas, P. Jurkus, 
V. Mąjauskas, kun. V. Dabu- 
šis ir daugelis kitų. Savo pa
tarimus davė ir toliau gyve
nantieji bičiuliai, kaip prof. Z. 
Ivinskis, A. Maceina, J. Gri
nius, V. Natkevičius, K. Če
ginskas ir kt. Dr. V. Vardžiui 
ir man buvo pavesta paruošti 
įstatus. 1960 metų pradžioje 
buvo išrinkta valdyba: V. Var
dys — pirmininkas, K. Ambro
zaitis — vicepirmininkas, A. 
Razma — iždininkas, J. Ka
zickas — ekonominės komisi
jos pirmininkas, A. Baronas — 
spaudos kom., J. Girnius — 
leidinių planavimo kom. 
pirm., P. Narutis — tyrimų ir 
t.t. Ši organizacija Į Laisvę 
fondas lietuviškai kultūrai ug
dyti buvo įregistruota Illlinois 
valstijoje kaip kultūrinė ne
pelno korporacįja. V. Vardys 
apgynė doktoratą, gavo kvie
timą dėstyti Wisconsino uni
versitete Milvaukee ir turėjo 
išvykti, pirmininko pareigose 
išbuvęs metus laiko. Nuo 1961 
metų vidurio man teko to fon
do pirmininko pareigos, kurio
se užtrukau iki šių metų. Į 
Laisvę žurnalą perėmė reda
guoti žurnalistas Stasys Dau
nys. Taip prieš 40 metų gimė Į 
Laisvę fondas lietuviškai kult 
turai gudyti.

Kur mes — ten ir Lietuva

1960 m. Į Laisvę fondo fi
nansų komisijos biuletenyje 
rašoma: „Į Laisvę fondas orga
nizuoja studijas ir tyrinėji
mus, juos remia, skelbia ar 
leidžia, arba parūpina leidėją. 
Ragina rašytojus, mokslinin
kus ir kitus kultūrininkus 
duoti didesnį įnašą lietuvių 
kultūros praturtinimui. Imasi 
leisti ir užsakyti nepelningus 
mokslinius veikalus ir studi

jas, kurios šiuo metu ypatin
gai svarbios lietuvių kultūros 
palaikymui ir ugdymui bei 
Lietuvos laisvės kovai”.

Toliau tame pačiame biule
tenyje randame: ...„rusų ir vo
kiečių okupacijos metais lietu
vių tautai ir jos kultūrai ištiko 
mirtinas pavojus. To laiko ko
votojų, žuvusių ir išlikusių gy
vų, troškimus per eilę metų 
gaivino Į Laisvę žurnalas. 
Apie Į Laisvę žurnalą susispie
tusių žmonių iniciatyva ir šis 
fondas pradėjo savo veiklą. 
Į Laisvę fondas gimė Lietuvos 
okupacijos dvidešimtmečio su
kakties proga. Jis buvo įkur
tas protesto ženklan prieš bol
ševikų lietuvių kultūros naiki
nimą”.

Tokioje geopolitinėje ir laiko 
erdvėje pradėjome Į Laisvę 
fondą lietuviškai kultūrai ug
dyti. Visų darbų neminint, 
norėčiau priminti tik keletą 
pradinių darbų ir bent trejetą 
asmenų, su kuriais teko nuo 
pradžios dirbti kartu ir kurie 
turėjo didesnės įtakos fondo 
darbams.

Mūsų fondo pirmoji knyga 
buvo Vytauto Mačernio Poezi
ja, iliustruota dail. Pauliaus 
Augiaus, ją redagavo poetas 
Kazys Bradūnas. Tuo metu 
dar tik pradėjome telkti fondo 
narius ir atsarginio kapitalo 
neturėjome, bet atsirado me
cenatas — tai dr. Albinas 
Šmulkštys. Knygą išleidome 
1961 m. pavasarį. Puošni, pui
kiai iliustruota V. Mačernio 
poezijos knyga mums suteikė 
entuziazmo, o skaitytojui su
kėlė tėviškės ilgesį. Atspaustų
I, 500 egzempliorių daugumą 
išsiuntinėjome Į Laisvę žurna
lo skaitytojams, likusius — 
platintojams ir verbuoja
miems fondo nariams. Spau
doje buvo geras įvertinimas, 
nors ir nesužinojome, koks jos 
būtų pareikalavimas plačioje 
rinkoje. Šiandien ši knyga yra 
ieškoma semėnų rinkėjų.

Antroji knyga jau buvo lei
džiama pagal mūsų fondo pla
ną. Žinojome, kad leidinių pla
navimo komiteto pirmininkas 
dr. Juozas Girnius rašo dides
nę stūdiją lietuvybės išlaiky
mo klausimu, taikydamas ją 
jau gerai susiorganizavusiai 
Lietuvių Bendruomenei. Pasi
siūlėme ją išleisti. 1961 m. ko
vo 28 d. iš Bostono autorius 
atsiuntė rankraštį su savo ly
dimu laišku. Jame rašė: „Var
gais negalais ir su pavėlavimo 
nusikaltimu Tauta ir tautinė 
ištikimybė jau atiduota į Jūsų 
rankas. Pirmoji dalis — daly
kinė tautos analizė. Rašiau ją 
vėsiai. Tikiu, vėsiai ji bus ir 
skaitoma, nesipiktinant, jei 
tam ar kitam skaitytojui ku
rie nors dalykai kitaip atro
dys. Antroji dalis — tautinė 
ištikimybė. Rašiau ją su šir
dimi. Bet ar pasieks ji širdis? 
Žinau iš anksto, kad „nerealu” 
donžuanams skelbti skaistybę, 
o „įsikūrusiems” — tautinę iš
tikimybę. Būčiau originalus ir 
susilaukčiau pasisekimo, jei 
nutautimą skelbčiau dorybe...” 
Šią 320 psl. 1,000 egz. tiražo 
knygą išleidome kukliai, bet 
tada LB pirmininkas Stasys 
Barzdukas ją pavadino „išei
vijos evangelįja”. Jokio hono
raro autoriui nepasiūlėme, 
knyga buvo parduota per ke
letą savaičių. Tauta ir tautinė 
ištikimybė LB Švietimo tary
bos buvo rekomenduota vi
soms lituanistinėms mokyk
loms. Vedančioji knygos min
tis: kur mes — ten ir Lietuva. 
Knyga aiškino, kas yra kraš
tas ir kas valstybė. Išvengiant 
to laikotarpio valstybės vardo,
J. Girnius davė populiarią są
voką; Kraštas — tai tautos na
mai, kuriems reikia skirti visą 
savo šilimą. Tautai priklau
some pačia savo būtimi, o ne 
vieta. Jeigu tą knygą dar kas

Studijų savaitės dalyviai klausosi paskaitos. A. Žižiūno nuotrauka

nors turi lentynoje, rekomen
duoju neišmesti, nes jeigu 
ateityje lietuvis atsidurs pa
našioje ano meto padėtyje, 
knyga dar bus lyg nauja ir 
skaitoma.

Trečioji knyga — Partiza
nai. Šis Daumanto rašinys bu
vo išleistas Draugo knygų klu
bo 1950 metais ir buvo lyg pa
mirštas. Mums pavyko gauti 
autoriaus teises ir po 12 metų
— 1962 m. ją išleidome prof. 
J. Brazaičiui perredagavus, su 
dail. P. Lapės iliustracijomis. 
Partizanų laisvės kovos jau 
buvo nutilusios, tačiau ši kny
ga buvo naujas dokumentas iš 
antrosios sovietų okupacįjos ir 
partizanų asmeninės tragedi
jos. Knyga atidengė detalų ir 
gerą partizanų susiorganiza- 
vimą, kovos desperaciją ir pa
saulio palikimą jiems kovoti 
vienų vieniems. 1984 m. išlei
dome Partizanų antrą laidą su 
daugiau iliustracijų ir virš 100 
psl. kitų priedų. Tos dvi laidos 
pasitarnavo partizanų kulto 
iškėlimui išeivįjoje. Trečioji 
laida išėjo jau 1990 m. Vil
niuje. Spaudos teisę atidavė
me susiorganizavusiems Poli
tiniams kaliniams, spausdino 
„Vaga”, kuri iš pelno sumokėjo 
100,000 rublių politinių kali
nių palaikams parvežti iš Sibi
ro. 1975 m. Daumanto žmona
— dr. Nijolė Bražėnaitė-Luk- 
šienė pasirūpino Daumanto 
Partizanus išleisti anglų kal
ba. (išleido Manyland Books, 
NY).

Ketvirtoji knyga — vėl dr. 
Juozo Girniaus Žmogus be 
Dievo atiteko mums po to, kai 
autoriui atsisakė rankraštį 
priimti kelios leidyklos, moty
vuodamos, kad darbas per 
daug rimtas. Tai vienas iš 
pagrindinių J. Girniaus filoso
finių studijų. Tai buvo metas, 
kai aktyvus pasipriešinimas 
krašte buvo nuslopintas, tauta 
buvo kančios ir nevilties ago- 
nijcjje. Tuo metu gavome 
šauksmą iš Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronikos leidėjų: 
duokite mums vilties, mes 
trokštame. Mums pavyko tų 
keletą knygų nugabenti į oku
puotą Lietuvą. Ji slapta buvo 
laikoma šalia Šv. Rašto, ji ke
liavo iš rankų į rankas, buvo 
nusirašinėjama, už ją buvo ir 
areštų. Knygai išėjus, pasiun
tėme autoriui 500 dol. honora
ro. Nenorėjom autoriaus įžeis
ti, bet tik tiek kasoje turėjome
— buvome pardavę maždaug 
200 egz.

Kraičio skrynelė

Prof. dr. Vytautas Vardys 
vienas iš pirmųjų kėlė fondo 
mintį. Išvykęs į universitetą 
visą laiką palaikė ryšį su fon
du, tiesė veiklos gaires ir pa
dėjo palaikyti fondą ant rei
kiamų bėgių. V. Vardys reika
lavo, kad studijos, liečiančios 
Lietuvos laisvės bylą, būtų 
leidžiamos anglų kalba. Per 

pusantrų metų dr. V. Vardys 
paruošė studiją Lithuania un- 
der the Soviets”, pasitelkęs tuo 
metu pąjėgiausius politologus, 
istorikus ir teisininkus. Jų 
tarpe buvo prof. Simas Sužie
dėlis, italas iš Romos Vittorio 
Vignieri, prof. Zenonas Ivins
kis, Pranas Zundė, Vytautas 
Vaitiekūnas, prof. Jonas Gri
nius, dr. Tomas Remeikis. 
Prof. V. Vardys redagavo ir, 
žinoma, pats pateikė trečdalį 
straipsnių. Jis susitarė su 
tarptautine garsia „Frederick 
A. Praeger” leidykla, kuri tu
rėjo savo skyrius New Yorke, 
Londone ir Washingtone. Į 
Laisvę fondas įmokėjo tam 
tikrą sumą leidyklai, minėtą 
dienraštį priėmė ir greitai la
bai profesionaliai išspausdino. 
Pagal susitarimą, papigintai 
nupirkome 1,000 knygų.ir jas 
išsiuntinėjome visiems JAV 
Kongreso ir Senato nariams, 
žymiems universitetams ir 
bibliotekoms. Įdomu pažymė
ti, kad po to pirmieji užsaky
mai atėjo iš Šveicarijos, nes V. 
Vardžio knyga tuoj buvo įra
šyta tarptautiniuose katalo
guose. Ši studįja buvo skirta 
paminėti sovietų okupacijos 
25 m. skaudžiai sukakčiai. V. 
Vardžio studija atidarė už
merktas pasaulio akis apie so
vietų okupaciją, kartu sudre
bino ir Kremlių, kuris tuo me
tu skelbė tik melą. Tuo laiku 
Kersteno 1953 m. lapkričio 
mėn. apklausos dokumentą! 
dar nebuvo skelbiami. Visa tai 
daug padėjo Lietuvos bylą pa
saulio politikos rinkoje palikti 
gyvą.

Negaliu nepaminėti dar vie
no svarbiausių fondo bendra
darbių ir globėjų — tai prof. 
Juozo Brazaičio. Jo svarbi stu
dija — mūsų leidinys Vienų 
vieni, išleistas 1964 m., irgi 
buvo išpirktas per keletą mė
nesių; Ši knyga yra autentiš
kas 1941 metų Sukilimo doku
mentas. J. Brazaitis labai su
prato mūsų darbo galimybes, 
tam naudojant tik laisvalaikį, 
todėl pakartotinai patarė: 
„Išleiskime bent vieną darbą 
per metus, tai už 10 metų tu
rėsime jam dešimt atliktų dar
bų, kurių niekas kitas nesi
ima”. Už Vienų vieni rank
raštį, korektūrą ir maketavi
mą jau nusiuntėm 500 dol. 
honoraro, bet jis tuoj čekį grą
žino ir paprašė jį panaudoti 
kitiems mūsų darbams, nors 
tada redagavo savaitraštį Dar
bininką, gaudamas tik „našlės 
skatiką”. Prof. J. Brazaičiui 
mirus, tuoj grįžę iš laidotuvių, 
iš Putnamo į New Yorką, dr. 
Juozo Kazicko iniciatyva prie 
Į Laisvę fondo įsteigėme J. 
Brazaičiui atminti fondelį, ku
ris turėjo būti paminklu jam. 
Pasitelkę J. Brazaičio raštų 
redaktorius — pedagogę Aliną 
Skrupskelienę ir rašytoją Čes
lovą Grincevičių, kurie sure
dagavo šešis tomus J. Brazai
čio raštų, juos beveik per 10 
metų išleidome. Žinoma, be

Kazickų dosnios pagalbos to 
nebūtume atlikę, jie kartais 
paaukodavo net po dešimt 
tūkstančių dolerių. Vien prof. 
J. Brazaičio raštų išleidimas 
kainavo virš 120,000 dol., su
aukotų mūsų bendradarbių; 
Manau, kad tai reikšmingas 
paminklas prof. J. Brazaičiui.

Nėra vietos čia apsistoti prie 
kitų mūsų darbų. Vis tik dar 
paminėsiu šeštąją fondo išleis
tą knygą. Tai maža knygutė, 
poezįjos rankraštis, gautas iš 
Sibiro, parašytas ten kalina
mo partizano. Tai Mykolo Vil
ties Neparašyti laiškai. Tikro
sios šios knygelės autoriaus 
vardo ir pavardės ir dabar ne
žinau, jo tikrą pavardę žinųjo 
tik bičiulis Galvydis ir prof. J. 
Brazaitis, bet jos neišdavė, 
kad autorius nenukentėtų.

Būtų galima daug ką pasa
kyti apie dr. Kęstučio Gir
niaus studįją Partizanų kovos 
Lietuvoje, Juozo Keliuočio 
prisiminimus (1986), Dau
manto Laiškai mylimosioms 
(1986), K. Bradūno Lietuvių 
literatūra svetur (1968), A. 
Damušio — Lithuania against 
Soviet and Nazi agression ir 
kt.

Vis tik negaliu praeiti tylo
mis pro mūsų leidinį — K. 
Bradūno redaguotą Lietuvių 
literatūra svetur nepastebėjęs, 
kad šis mūsų išleistas 1968 
metais veikalas apėmė išeivi
jos literatūrą ir rašytojus
1945-1967 metų laikotarpiu. K. 
Bradūnui (jis buvo populiarus 
Draugo literatūros ir kultū
rinio priedo redaktorius) pavy
ko sutelkti tokius bendradar
bius ir atskirų sričių autorius, 
kaip A. Vaičiulaitis, K. Keb- 
lys, R. Šilbajoris, St. Santva
ras, VI. Kulbokas, J. Grinius 
ir Č. Grincevičius. Meninis 
apipavidalinimas dail. V. Vir- 
kau. Knyga — 697 psl.Visi tie 
darbai svarbūs ir, manau, jie 
bus pageidaujami ir artimoje 
ateityje.

Privalau paminėti ir šieme
tinėse studijose nebuvusius. 
Tai mano artimiausi bendra
darbiai — Juozas Baužys ir 
Alfa Pargauskas, o ir anksty
vieji — dr. V. Mąjauskas, P. 
Narutis, V. Naudžius. Taipogi 
mus jau palikusius — V. Ry
gertas, Jurgis Gylys, Andrius 
Daugirdas ir kiti mūsų tary
bos nariai. Mūsų gretos Šiau
rės Amerikoje retėja, visą dė
mesį kreipiame į Lietuvą. Per 
40 metų gal nedaug padaryta, 
bet vis tiek ištesėta. Su 
džiaugsmu turiu pareikšti, 
kad tai buvo padaryta tik po 
dienos sunkaus darbo, laisva
laikiu ir savaitgaliais ir kad 
nei vienam nebuvo nei doleriu 
už tą brangų laiką kompen
suota, išskyrus mažą kompen
saciją anksčiau paminėtiems 
dviem J. Brazaičio raštų re
daktoriams. Tačiau visi turė
jome aukštą moralinį atlygi
nimą, dirbdami Lietuvai ir lie
tuviškai kultūrai.
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Maironio lietuvių literatūros muziejuje rašyt. Antano Vaičiulaičio 95 m. gimtadienio paminėjimo 
dalyviai.

2001-2002 m. sezonas
Metropolitan operoje

Kūryba, iš kurios sklinda šviesa
Birželio mėnesio paskutinė 

savaitė Lietuvoje buvo ap
gaubta ne tik dūzgiančių liepų 
žydėjimu, bet ir prasmingais 
renginiais, skirtais lietuvių 
literatūros klasiko Antano 
Vaičiulaičio 95-sioms gimimo 
metinėms. Į šias iškilmes iš 
užjūrio atvyko rašytojo žmo
na Joana Vaičiulaitienė su 
dukromis Aldona ir Danute 
bei anūkėmis Kristina, Julyte 
ir Valentina.

Vilkaviškis

Vilkaviškio katedroje birže
lio 23 dieną (rašytojo gimimo 
diena) buvo aukotos Mišios. 
Vėliau — giminės, artimieji, 
miestelėnai susirinko prie ra
šytojo kapo padėti kuklių at
minimo žiedų, uždegti negęs
tančios vilties žvakelę, pabūti 
dvasinėje artumoje su išėju
siais anapus. Vilkaviškio bib
liotekos vedėja Asta Velioniš- 
kienė pakvietė susirinkusius į 
„Žiburio” gimnaziją (kurioje 
mokėsi ir ją baigė rašytojas). 
Čia buvo pateikta įdomi mu
zikinė literatūrinė kompozici
ja, skirta A. Vaičiulaičio atmi
nimui. Ant stalų buvo ekspo
nuojamos rašytojo knygos, 
straipsniai.

Gražus artimųjų būrys ap
silankė ir tėviškėje, Didžiuo
siuose Šelviuose. Čia laukė 
rašytojo sesuo Elenutė Vaičiu- 
laitytė. Šiame nuošaliame 
kamputyje augo, brendo rašy
tojas. Darbą pradėjęs dirbti 
nuo 6 metų — ganyti. Čia 
paslaptingai tebešlama šimta
metis ąžuolas, į kurį įsilipda
vęs Antanukas, dairydavosi po 
platųjį pasaulį. Iš tėviškės iš
važiavo mokslų siekti, o vė
liau sugrįždavo į tylius ir 
jaukius namus iš tolimų ke
lionių — Prancūzijos, Italijos, 
Šveicarijos, Vokietijos. Čia iš
likęs rašytojo kambarys — 
kur jis ilsėdavosi, nuo gyveni
mo triukšmo pasprukęs, ar 
užsidaręs, palinkęs prie stalo 
rašė tyloje. Čia užbaigė pas
kutinius romanoValentįna tai
symus, padarė daug vertimų, 
parašė kritinių straipsnių. 
Tas pats stalas, lova, spinta. 
Viskas primena rašytoją. Jau
dinanti aplinka, kuri, atrodo, 
nepasikeitė nuo rašytojo išvy
kimo — taip pat paslaptingai 
seka pasakas gražusis ąžuo
las, taip pat pranašaudamos 
lietų, neramiai zuja kregždės, 
kurios susisukusios per 30 
lizdų svirne. Iš toli ataidi dus
lūs traukinio ratų garsai, nie
kas lyg ir nepasikeitę...

Kaunas

Kitas renginys, skirtas An
tano Vaičiulaičio jubiliejui pa
minėti, vyko Kaune, kur 
jis mokėsi ir baigė Vytauto 
Didžiojo universitetą, dirbo 
pedagoginį darbą Jėzuitų 
gimnazijoje ir universitete, re
daktoriam Eltoje, o vėliau iš

čia iškeliavo į diplomatinę 
tarnybą Romon.

Atminimo vakaras, skirtas 
mūsų klasikui, įvyko birželio 
25 d. Maironio lietuvių litera
tūros muziejuje.

Prieš renginį buvo pristaty
ta paroda, skirta Antanui 
Vaičiulaičiui —„Ašai dainuo
siu giesmę nemirštančios tau
tos.” (A.Vaičiulaitis) 2000 me
tais rašytojo žmonos rūpes
čiu Maironio lietuvių litera
tūros muziejui buvo padova
notas visas klasiko archyvas. 
Tai unikali medžiaga, kuri 
bus tvarkoma, tyrinėjama, 
eksponuojama. O dabar dvie
jose salėse monografiniu 
principu pateikiama rašytojo 
gyvenimo ir kūrybos apžval
ga.

Maironio lietuvių literatūros 
muziejaus direktorė Aldona 
Ruseckaitė pradėjo renginį, 
skirtą Antanui Vaičiulaičiui, 
nuoširdžiai dėkodama J. Vai
čiulaitienei ir visai jos šeimai 
už tokią brangią ir neįkai
nojamą vertybę — archyvą. 
Pagrindinis vakaro prelegen
tas poetas Jonas Juškaitis pa
teikė išsamų pranešimą apie 
rašytojo nueitą gyvenimo ir 
kūrybos kelią. Poetas, su jam 
būdingu jautriu lyriškumu ir 
mąstymo gilumii',1 nusakė ne 
tik pagrindinius kūrėjo pa
veikslo bruožus, bet ir at
skleidė jo kūrybos gelmes. Jis 
sakė: „A. Vaičiulaičio kūryba 
— švari kaip gieąmė, lietuviš
ka ir krikščioniška, trykštanti 
gyvybe ir meile, džiaugsmu, 
gailesčiu ir atjautimu, o jį 
išugdė nepriklausoma Lietu
va. Jau tada supratusį, kad 
heroiška ir mūsų kasdienybė, 
o kalba ir kūryba rašytojas 
stoja su visais, visų išlikimui, 
nes žodis yra iš Dievo”.

Mons. Kazimieras Vasiliaus
kas, atvykęs iš Vilniaus, pa
teikė klausytojams savo min
čių apie rašytojo šviesiąją kū
rybą, apie jo kūrybos giedrą
jį poveikį jaunoms sieloms. Jis 
džiaugėsi, kad Antano Vai
čiulaičio kūryba gyva ir esti 
tarpe mūsų.

Aktorius Petras Venslovas 
paskaitė jaudinančią ištrauką 
iš romano Valentina. O pers
kaityti A. Vaičiulaičio laiš
kai, rašyti artimui draugui Jo
nui Aisčiui ir žmonai Joanai, 
dar kartą įrodė, kad tikras 
kūrėjas tobulas ne tik savo 
kūryba, bet ir kasdieniniu gy
venimu.

Šventinę nuotaiką vakarui 
suteikė kanklininkė Jurgita 
Senkutė, atlikdama romanti
nius kūriniui.

Vakaro pabaigoje kalbėjo 
abi dukros. Jos atskleidė sa
vo rūpestingo geraširdžio tėvo 
paveikslą. O jaunosios Vai
čiulaičių atžalos, vadindamos 
savo senelį „Tėvuku”, pateikė 
gražių įspūdžių iš bendravi
mo su artimu mielu ir joms 
vieninteliu geriausiu Tėvuku

pasaulyje, nes su juo ir saulę 
pasitikt galėdavo, ir paukščių 
dainas klausydavo, ir kiekvie
nas augalėlis būdavo apibū
dinamas, o ir pieno su že
muogėmis gėrimas liko visam 
laikui mažosiose jų širdelė
se... Klausydama jų galvojau 
— laimingi tie, kurių gyveni
mai paženklinti tampriu pa
laimingu ryšiu — neblėstan
čia senelio ir anūkų meile.

Po minėjimo muziejaus An
gelų rūsyje visi norintieji dar 
galėjo pabendrauti valandėlę 
su viešniomis.
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Rašytojų namuose birželio 
27 d. buvo paminėtas Antano 
Vaičiulaičio jubiliejus, o taip 
pat buvo įteikta jo vardo pre
mija jaunai prozininkei Rena
tai Šerelytei už geriausią no
velę, išspausdintą Metų žur
nale. Jaunoji prozininkė pel
nė premiją už novelių tripti
ką „Vėjo vėduoklė”, „Raudo
na ir balta”, „Saldžioji valan
da”. Ši premija įteikiama jau 
ketvirtą kartą. Antano Vaičiu
laičio vardo premija įsteigta 
po rašytojo mirties, jos inicia
torius buvęs Vilniaus peda
goginio universiteto profeso
rius a.a. Albertas Zalatorius ir 
mecenatė rašytojo žmona Joa
na Vaičiulaitienė. Ankstesnie
ji laureatai: Juozas Aputis, 
Romualdas Granauskas, Ri
mantas Šavelis. Rašytojų na
muose dalyvavo gausus 
plunksnos brolių būrys.

Aktorius Rimantas Bagdze- 
vičius pradėjo vakarą, skaity
damas ištraukas iš A. Vaičiu
laičio kūrybos. Vėliau Vytau
tas Martinkus paskelbė Anta
no Vaičiulaičio vardo premijos 
ketvirtąją laureatę. Joana 
Vaičiulaitienė įteikė premįją, 
palinkėdama kūrybinės sėk
mės ir gražių siekių.

Renata Šerelytė nuoširdžiai 
dėkojo už premiją ir įvertini
mą. Savo pasakytoje kalboje 
teigė, kad „kūrybą” galima 
vadinti tyla. Tyloje kuriam, 
gyvenam, mirštam”. Baigda
ma skaityti savo lyrišką 
tekstą, kuris buvo švelnus ir 
trapus, kaip liepų žydėjimas, 
ji prisipažino, kad „rašymas 
duotas Dievo...”

Literatūros kritikė Jūratė 
Sprindytė kalbėjo apie da
bartinės novelės problemas ir 
pripažino, kad „dabar novelė 
išgyvena nuosmūkį”, o ji „il
gisi klasikinės novelės”.

Juozas Aputis priartino 
mums Antaną Vaičiulaitį, pa
sakodamas atsiminimus iš 
bendravimo su rašytoju, o taip 
pat’ paskaitė ištraukas iš jam 
rašytų laiškų.

Rašytojų sąjungos pirmi
ninkas Valentinas Sventickas 
kalbėjo apie A. Vaičiulaičio 
kūrybą, iš kurios „sklinda 
šviesa ir džiugu širdyje”. O 
taip pat prisiminė džiugias 
bendravimo akimirkas su kla-

Muzikinis 2001-2002 m. se
zonas jau nebetoli. Tad pa
žvelkime į garsiąją Metropoli
tan (populiariai vadinamą 
„MET” — toliau aš ją taip ir 
vadinsiu) operą, Lincoln Cent
re, New York, ir pasidomė
kime, ką ji per tą sezoną žada 
operos mėgėjams.

Ateinančiame sezone „MET” 
operos teatre bus pastatytos 
26 operos, 254 kartus. Jų tar
pe dvi premjeros (Ne pasau
linės — „MET”): Sergiej Pro- 
kofiev — „War and peace” 10 
k. (Ši opera bus statoma, 
bendradarbiaujant su Mari- 
insky teatru (Rusija). Skaičius 
operos gale reiškia, kiek kar
tų ta opera bus matoma) ir Er- 
manno Wolf-Ferrari — „Sly” 7 
k. Trys nauji pastatymai: Vin- 
cenzo Bellini — „Norma” 6 k., 
Giuseppe Verdi — „Luisą Mil- 
ler” 10 k. ir Richard Strauss
— „Die Frau Ohne Schatten” 
5 k. Septynios operos atsto
vaus XX amžiui; John Harbi- 
son — „The Great Gatsby” 4 
k., Alban Berg — „Lulu” 3 k„ 
Benjamin Britten — „A Mid- 
summer Nights Dream” 5 k., 
Alban Berg — „Wozzeck” 4 k., 
Erik Satie — „Parade”, Fran
cis Poulenc — „Les Mamelles 
De Tiresias” ir Maurice Ravel
— „L’enfant et les Sortile-ges”. 
Kadangi pastarosios trys ope
ros yra neilgos, jos statomos vi
sos kartu ir bus matomos 6 
kartus.

Kitos 15 — populiarios ope
ros: G. Verdi —’^Falstaff’ 8 k., 
R. Strauss —
G. Rossini -— „II Barbiere Di 
Siviglia” 16 k., G. Puccini — 
„La Boheme” 1; k., Verdi — 
„Don Carlo” 8 k., P. I. Tchai- 
kovsky — „Eugene Onegin” 9 
k., E. Humperdick —» „Hansel 
Und Gretel” 6 k., W. A. Mo
zart „Idomeneo”“ 10 k., G. Puc
cini — „Madama Buterfly” 14 
k., R.Wagner — „Die Meistei;- 
singer Von Numberg” 6 k., 
Mozart — „Le Nozze Di Figa
ro” 10 k., Verdi — „Rigoletto” 
17 k., Puccini — „Tosca” 15 k. 
ir Verdi — La Traviata, 12 k.

Iškilmingas „MET” operos 
sezono atidarymas įvyks pir
madienį, rugsėjo 24 d., 6:30 
vai. vak. Atidarymo proga bus 
prisiminta Giuseppe Verdi 
100-toji mirties sukaktis. Ta 
proga bus statoma po vieną 
veiksmą. Iš jo operų: „Un Bal
io In Maschera” 1 v., „Otelio” 
III v. ir „Rigoletto” III veiks
mas.

Ta pačia proga dera pažvelg

ti į „MET” gan turtingos isto
rijos puslapiuose slypinčias 
įdomesnes detales.

„MET” opera. savo amžių 
pradėjo 1883 m. spalio 22 d. 
Broadway gatvėje (tarp 39 ir 
40 gatvių), Manhattan, NY, 
teatre su Gounod — „Faust”. 
Tame teatre išsilaikiusi 82 
metus, 1966 m. balandžio 16 
d., su juo atsisveikindama, 
paskutinį kartą ten pastatė 
Puccini — „La Boheme”.

Į naujai pastatytą modernų 
operos teatrą, Lincoln Centre, 
Manhattan, NY, talpinantį, 
3,800 žiūrovų, „MET” opera 
persikėlė 1966 m.

Naujojo teatro atidarymas 
įvyko tais pačiais metais, rug
sėjo 16 d. pastatant, specialiai 
„MET” užsakytą, Samuel Bar- 
ber sukurtą operą „Anthony 
and Cleopatra”.

Daugiausia kartų „MET” 
operoje buvo matoma: Puccini 
„La Boheme” — 1,084, Verdi 
„Aida” — 1,045 ir Bizet „Car
men” — 880 kartus.

Dažniausiai prie „MET” pul
to stovėjo dabartinis jos muzi
kos direktorius James Levine 
— 1,928 kartus.

Daugiausia „MET” dirigen
tais yra buvę vokiečiai: Fritz 
Busch, Fritz Rainer, Fritz 
Stiedry, Kari Boechm, Her- 
bert von Karajan, Erich Klei- 
ber, Bruno Walter, Otto Klem- 
perer, Erich Leinsdorf, Julius 
Ruderl ir Max Rudolf. w

Dirigentė Sarah Caldwell 
buvo pirmoji moteris, kuri 

„Arabella” 6 k.,., JVIET” operoje -debiutavo 1976 
m sausio 13 d., diriguodama 
Verdi — „Traviata”,,

„MET” operoje pradėjęs dai
nuoti 1954 m. kovo 6 d., 
Charles Anthony — nepralen
kiamas. Ten jis dainavo 2,816 
kartų!

1977 m. kovo 15 d. buvo pir
mas kartas, kai Rudolfo vaid
menį — „La Boheme” operoje 
atlikęs, „MET” pradėjo dai
nuoti, šiuo metu garsusis te
noras Luciano Pavarotti.

Pirmoji juodaodė dainininkė 
Ulrica vaidmenį operoje „Un 
Balio in Maschera”, 1955 m. 
sausio 1 d. atliko Marian An- 
derson, o tais pačiais metais, 
sausio 27 d., Amonasro — 
„Aida” operoje, dainavo ir juo
daodis dainininkas Robert 
McFearrin. •

Amerikos valdžios (federali
nės, valstijos ir NY City) 
„MET” operai parama yra la
bai nežymi. Ji sudaro vos 1 
proc. viso biudžeto. Pagrindi
nis pąjamų šaltinis — įvairios 
verslo bendrovės ir turtingi, 
dosnūs amerikiečiai. Visos ki
tos pąjamos — už parduotus bi-' 
lietus. Jų kaina nuo 25 iki 265 
dolerių.
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48-asis SANTAROS-ŠVIESOS SUVAŽIAVIMAS 
2001 m. rugsėjo 6-9 d. 

PASAUUO LIETUVIU CENTRE, 
LEMONT, ILLINOIS

PROGRAMA

Rugsėjo 6 d., KETVIRTADIENIS

* 2:30 v.p.p. Atidarymas
* 3 v.p.p.

* 4 v.p.p.

5 v.p.p.

6:30 v.v.
7:30 v.v.

V.A. Jonyno pranešimas. Skaito Horstas 
Žibąs
Neringa Klumbytė, „Socialinė inžinerija ir 
žinojimo konstravimas Europos Sąjungos 
plėtros ir Lietuvos integracijos diskur
suose”
Jūra Avižienytė, „Liudininkas, dalyvis, 
pasakotojas: ko verkia istorikas” 
Vakarienė
Filmas „Žydų mažumos gyvenimas 
Lietuvoje”. Komentuoja Julius Šmulkštys

Rugsėjo 7 d., PENKTADIENIS

* 9:30 v.r. Žydrūnas Drungilas „Virtualios ben
druomenės”
Giedrius Subačius „Europos bendrinių 
kalbų istorijos tyrinėjimo problemos” 
Kęstutis Keblys „Knygleidyba Lietuvoje: 
biznis ar šalpa”
Pietūs
Julius Šmulkštys „Žydų-lietuvių santykiai 
nuo Atgimimo pradžios"
Julija Šukytė „Rhizoma/Archyvas: 
Vilniaus geto patirtis bei jos rašymas”. 
Kęstutis P. Žygas „Detektyviniai žvilgs
niai į Lietuvos baroką” 
Organizacinis posėdis 
Vakarienė
Literatūros vakaras. Dalyvauja: 
Vitalija Bogutaitė, Irena Guilford, 
Eglė Jupdvalkė, Vanda Juknaitė, 
Daiva Markelytė, Julija švabaitė

Rugsėjo 8 d., ŠEŠTADIENIS

10:30 v.r.

11:30 v.r.

* 1 v.p.p.
* 2 v.p.p.

3 v.p.p.

4 v.p.p.

* 5 v.p.p.
* 6:30 v.v.
* 7:30 v.v.

bii;
* 9:30 v.r. Arnoldas Pranckevičius „Ar verta

Lietuvai stoti į NATO?”
* 10:30 v.r. Violeta Davoliūtė „Traumos

reprezentacijos Holokausto ir Gulago 
liudininkų atsiminimuose”

* 11:30 v.r. Vygandas Šiurkus „Nepriklausomybės 
nuotykis globaliniame kaime” 
Pietos
Pokalbis su rašytoja Vanda Juknaite. 
Praveda Violeta Kelertienė
„Lietuviški įvaizdžiai Amerikos kultūros 
kontekste” — su lietuviškų pjesių auto
riumi, režisieriumi ir atlikėju Kęstučiu 
Naku kalbasi aktorė Audrė Budrytė 
Saulė Buzaitė „Amerikos kultūros 
poveikio apraiškos JAV studijuojančių 
lietuvių (pa)sąmohėje: sapnų studija” 
Vakarienė
Mezzo soprano Lioros Grodnikaitės kon
certas. Akompanuoja pianistas Giacomo 
Battarino

* 1 v.p.p.
* 2 v.p.p.

3 v.p.p.

4 V.p.p.

6:30 v.v.
8 v.v.

Rugsėjo 9 d., SEKMADIENIS

10 v.r. Rimvydas Šilbajoris, Valančiaus 
„Palangos Juzė”

siku. V. Sventickas užbaigė 
savo kalbą, dėkodamas Joanai 
Vaičiulaitienei ir įteikdamas 
jai gėlių puokštę.

Virginija Paplauskienė P. Palys

*****
Norintys suvažiavime dalyvauti prašomi registruotis iki 

2001 m. rugsėjo 4 d. pas Mariją Paškevičienę, 
306 55th Place, Dovvners Grove, IL 60516.

Metropolitan operoje Puccini „Tosca”.
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