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MIRČIŲ PARADAS

Motinų įkūnytos svajonės, <
Skausme gimdytas gležnas vaisius 
Dužo į mitų užtvaras plienines, 
Pakluso teroro ir užgaidų tarnams, 
Be pamainų sargams
Ir keršto, ir nuodų,
Užgrūdintų kapinių urvuos, 
Svaigintų ašarų kvapuos.

Pažadais dangaus miglotais
Sieloj tuščioj
Jie vizijas didingas audė 
Išplautų smegenų sūpynėj, 
Kelrodžiais pragaro įkaltais.

Kelias tįso tamsoj laisvai 
Iki protą temdančių veiksmų,
Kada ugnies pavėsy iš gėdos 
Nuraustų pragaro ugnis.

Prievartos išspausta nelaukta mirtis 
Šmėsteli be išeities.

Iš įliepsnojusios ugnies
Mirčių paradas suka ratą 
Išbalusių sielų,
Virš numylėto švento krašto, 
Paliktų šeimos namų,
Takais gėlynų išpuoštais 
Dangaus kryptim.

Jonas Šalna

VIA APPIA

Vartau tavo portretą praeities
Ir einu tavuoju veidu, šventoji žeme:
Kryžiai išrikiuoti, via Appia,
Kaulais nužymėti pelenai, ledinės dienos. 
Einu pro partizanų kauburius,
Lenos upe, pro taigose ir aukso kasyklose 
Sužlugdytus metus.
Nesurandu vandens be kraujo ir ašarų.

Matau pro užskleistas miglų užuolaidas 
Šiurpias nesulaikomas šiaurines pūgas, 
Keliaujančias mirties sriautais,
Grindinius klojant vaizdais, 
Ištirpdančiais vardų žymes 
Vergų klastingo likimo ir paskirties nugalėtų.

Kryžių alėja visų nenumaldomų laikų, 
Nutiesta pro viso pasaulio erdves,
Pro neužmirštamą praeities ir dabarties ritmą. 
Neša prisiminimai
Praeities „arkipelagai” skleisdami 
Išmėtytus suslapstytus pelenus ir kaulus, 
Neužrašytas ir išsklaidytas raides.

Via Appia vartai atidaryti į kryžių kalnus 
Nuo neatmenamų laikų.
Tik vienas dangus patikėjo kankiniams 
Amžinus raktus į Dievo amžinąjį Taikos glėbį.

DIEVUI AČIŪ
r

Girdžiu laisvės varpą 
Širdy ir žmonių • 
Balsuose skambantį
Daina ir bažnyčių varpais,' 
Ir visur visur
Kur eina
Didžios ir mažos minios
Į didžiąsias ir mažąsias 
Šventes.
Matau augantį
Rugio želmenį,
Žalias, žalias pievas,
Dievo ranką
Glostančią žvangutį 
Besišypsantį,
Berželį kiemo krašte. 
Debesį siunčiamą
Dangaus. ,
Ten švytruoja dalgis 
Kalamas prieklėty.
Išgirstu
Savo kurtaus
Atodūsio pasikartojantį 
Aidą,
Jaučiu išeikvotą
Savo jaunystės gaidą
Ir atsaką Dievui:
Širdingą ačiū
Už tiek daug,
Gyvenimo palaimintą eigą, 
Kurio kiti
Negalėjo turėti
Ir neturėjo!

Amerika vis tiek bus
Amerika

Tarp daugybės filmavimo 
kamerų, kurioj Amerikos tra
gedijos rytą — 2001 m. rug
sėjo 11 d. — fiksavo protu 
neaprėpiamą tragediją New 
Yorke, buvo ir žinomo lietuvio 
filmuotojo, poeto Jono Meko 
aparatas.

New Yorke gyvenantis avan
gardinio kino kūrėjas, poetas 
bei eseistas J. Mekas doku
mentavo Pasaulio prekybos 
centro dangoraižių griūtį nuo 
savo dvylikaaukščio namo sto
go.

Apie tai pasakodamas kores
pondentei, J. Mekas nepaliko 
spragos abejonei, kad galėjo 
elgtis kitaip.

„Aš miegojau ir mane iš
budino tas sprogimas — iš
girdau, kaip lėktuvas pervėrė 
pirmąjį pastatą. Kai pradėjau 
filmuoti, antras lėktuvas jau 
buvo įskridęs. Mačiau su
griūvant tuos pastatus”, — 
prisiminė J. Mekas.

Kol kas, jis sako, visai negal
vojus apie tai, kam panaudos 
nufilmuotus kadrus ir ar iš 
viso tai darys. Anot jo, „tai vi
sai nesvarbi detalė šitoj katas
trofiškoj situacijoj”, be to, yra 
ir daugiau lietuvių, kurie buvo 
labai arti ir filmavo griūvan
čius pastatus.

J. Mekas nė girdėti nenori 
dažnai skambančių .šiurpios 
realybės palyginimų su Holly- 
wood filmų vaizdais.

„Gyvenimas yra daug tikres
nis ir daug rimtesnis negu 
Hollyvood filmai. Holivudo fil
mai tik statomi ant tikrovės 
pagrindo, o tikrovė yra tik
rovė. Hollyvvood yra verslas. O 
verslas panaudos ir mirtį, ir 
katastrofas — jie padarys fil
mus, bei tai nieko bendra ne
turi nei su kūryba, nei su 
menu”, — sako J. Mekas.

„Jeigu žiūri abstrakčiai, iš 
šalies, kaip lėktuvai perrėžia 
namus, — viskas atrodo labai 
vaizdinga, įspūdinga ir gražu. 
Bet kai žinai, kad žuvo 20 ar 
30 tūkstančių žmonių, tas 
gražumas pranyksta tavo gal
voj — labai ciniška būtų 
žiūrėti kaip į filmą”, — taip jis 
dar kartą prisiminė matytus 
vaizdus.

Keletą kartų ištaręs žodį 

„katastrofa”, J. Mekas pasi
taisė: „Čia ne katastrofa, bet 
labai gerai suplanuota ataka, 
organizuotas terorizmas, kad 
žmonės pradėtų bijot, kad pa
nika ateitų. Toks yra 21-ojo 
amžiaus karas. Anksčiau ka
rai turėjo visai kitokią pri
gimtį... Bet religiniai karai ne
turėjo jokios logikos ir praeity, 
tai negali jos ieškot ir dabar”.

Jis skaudama širdimi pri
pažino, kad religinius, politi
nius, o gal net ir ambicijų, 
karus kursto žmonės, kurie 
neapkenčia Amerikos. „Ar žus 
kareiviai, ar vaikai — jiems 
visai nesvarbu! Jie šoka 
gatvėse, dainuoja, kad taip 
nubaudė Ameriką. Bet to 
nėra. Amerika vis tiek bus 
Amerika! — sakė menininkas. 
Visa tai, kas įvyko, jis apiben
drina trim žodžiais: „Kvaila, 
absurdiška ir kriminališka”.

Kažkada sakęs, kad myli 
New Yorką ir jo dangoraižius 
J. Mekas tvirtai nukirto: „Jie 
nesustabdys dangoraižių”. J. 
Meko žodžiais, dabar ameri
kiečiai statys juos su dešim
teriopu užsispyrimu: „Jeigu 
jūs galit sunaikinti vienu 
lėktuvu, tai mes pastatysim 
10 kartų didesnius, kad ir 
dviem trim lėktuvais nesunai
kinsite”. Pastatai bus dar 
aukštesni ir dar įspūdingesni.

Tik už septynių ar aštuonių 
gatvių —r arčiau negu kilomet
ro atstumu — nuo sugriautų 
dangoraižių gyvenantis J. Me
kas dabar kasdien mina 
dulkėmis nuklotą grindinį, 
girdi kas minutę ar kas sekun
dę lekiančius pagalbos tar
nybų automobilius. Jis pasa
kojo, kad labai tiksliai geo
metriškai padalinta Manhat- 
ten „sala”, kurios pabaigą iki 
tragedijos žymėdavo tiedu pa
statai, dabar virtusi karo zo
na: visur policija, kariuomenė, 
barikados. Eismas iki 14 
gatvės visiškai uždarytas — 
praleidžiami tik gelbėtojų au
tomobiliai. Todėl Manhatten 
senbuviui J. Mekui kasdien 
tenka ilgokai gaišti, aiškinan
tis su budinčiais pareigūnais 
ir įrodinėjant, kad jis yra jis ir 
kad čia jo namai.

J. Mekas įsitikinęs, kad 
įvairių suvaržymų ir nepato

gumų po šios tragedijos neiš
vengiamai patirs dauguma 
žmonių ne tik Amerikoje, bet 
ir Europoje. Visame pasaulyje 
bus sunkiau keliauti, bus dau
giau patikrinimų. Anot jo, šias 
praktiškąsias pasaulio kaitos 
detales visi pastebėsime pir
miausia, bet permainos ilgai
niui įsisuks ir giliau, palies vi
sas sritis.

Tačiau, žvelgdamas į gy
venimą „iš savo taško”, J. Me
kas sako — po tragedijos nė 
kiek nepasikeitęs ir nebepasi- 
keisiąs. „Mano asmeninis gy
venimas, mano galvojimas 
apie žmoniją, civilizaciją ir 
technologijas jau susiformavo 
praeity. Jau buvo Sarajevas ir 
naujos tragedijos nieko nebe
pakeis”. Jo žodžiais, tokie 
košmariški įvykiai tik liudija, 
kad žmonija eina į pražūtį: 
„Artėjam į akligatvį, iš kurio 
nebebus kelio atgal, einam į tą 
kilpą, kuri mus palengva vi
sus užsmaugs”. Tai pasakęs, 
J. Mekas skuba perspėti nesąs 
pesimistas, o tik realistas. Jis 
viliasi, kad, laiku atsi
peikėjusios, pasaulio šalių vy
riausybės ims keisti požiūrį į 
naująsias technologijas ir su
simąstys, kaip įveikti civiliza
cijos grėsmes — tam ir reika

G. Kazokienės fondo premijų 
laureatai

Dr. Genovaitės Kazokienės 
vaizduojamojo meno fondo 
premijų 2001 metų laureatais 
tapo grafikė, tapytoja, knygų 
iliustratorė Eva Labutytė ir 
tekstilininkas Feliksas Jaku
bauskas. Rugsėjo 10 d. Lietu
vos dailininkų sąjungoje lau
reatams įteikti diplomai ir 
2,000 Lt premijos, o parodų 
salėje atidaryta konkursinių 
darbų paroda.

E. Labutytė apdovanota už 
2000 metais sukurtus estam
pus „Baltų simboliai I-IV”, 
„Baltų ženklai I-II”, „Iš prūsų 
tolumos I”.

F. Jakubauskas premiją pel
nė už 1999-2001 m. sukurtus 
gobelenus „Pabraidyk po šaltą 
rasą”, „Linų laukas dangaus 
fone”, „Mintys-debesys” ir 
„Lietaus lašų preliudas”.

Į kas dvejus metus teikiamą 
premiją šįmet pretendavo 26 
autoriai, vertinimo komisijai

DAR DVI LB KULTŪROS 
TARYBOS PREMIJOS

JAV LB Kultūros taryba 
yra sudariusi atskiras komisi
jas skirti šiemetinėms visuo- 
menininko-kultūrininko-švie- 
tėjo premijoms. Kadangi kiek
viena komisija posėdžiauja jai 
patogiu laiku, premijos pas
kiriamos — ir paskelbiamos 
— ne tuo pačiu metu. Jau pa
skelbti radijo (A. Siutas), tea

tro (E. Dovydaitienė), muzi
kos, tautinių šokių (I. Smie- 
liauskienė) kategorijų laimė
tojai, o šiandien skelbiame 
dar du pasižymėjusius asme
nis, nusipelniusius šio apdo
vanojimo:

Ignui Medžiukui (Los An
geles, CA) paskirta žurnalisto 
premija;

Jonui Kavaliūnui, Bever- 
ly Shores, IN, — Švietimo 
premija.

Šiuo metu dar nepaskirta 
meno srities premija. Taip pat 

lingas meno žmonių kalbėji
mas. „Manau, kad gal poetai 
mato žmonių silpnybes, galvo
ja giliau ir subtiliau negu poli
tikai”, — sako J. Mekas.

Lietuvos nacionalinės pre
mijos ir Tarptautinio Pier 
Paolo Pasolini prizo laureatas/ 
dviejų Prancūzijos menų rite
rio ordinų kavalierius, Jonas 
Mekas, 1998 metais viešė
damas Lietuvoje, kalbėjo:

„Aš negalvoju nei filmuoda
mas, nei rašydamas. Esu ne
galvojantis žmogus. Mane vei- , 
kia viskas, — kur einu, ką su
tinku, su kuo geriu. Aš filmuo
ju tik gyvenimo detales, ne
žinodamas, kodėl filmuoju. 
Bet žinau, kad yra priežastis, 
kuri ateina iš daug giliau, iš 
praeities, iš atminties. Kodėl 
rašau, — irgi nežinau. Ateina 
naktis. Sėdžiu pavargęs prie 
stalo ir rašau. Kodėl — 
nežinau”.

Vėlų ketvirtadienio vakarą, 
baigdamas pokalbį su kores
pondente, J. Mekas perdavė 
nuoširdžius linkėjimus Lietu
voje esantiems bičiuliams: An
tanui Naujokaičiui, Sigitui 
Gedai ir Sigitui Pamiškiui.

Perdavė >
Lietuvių i tėvynę grįžimo < 

centras

pristatę 53 darbus lietuviška 
tema, sukurtus per pastaruo
sius dvejus metus.

Dr. G. Kazokienės Vaizduo
jamojo meno fondą, kurį globo
ja Australijos lietuvių fondas, 
sudaro 20,000 Australijos do
lerių. Iš gaunamų palūkanų 
fondas skiria dvi lygiavertes 
premįjas Lietuvos dailinin
kams. Pateiktus kūrinius ver
tina speciali penkių narių ver
tinimo komisija, kurią sudaro 
trys menotyrininkai, vienas 
etnologas ir vienas Lietuvos 
istorikas.

Dr. G. Kazokienės vaizduo
jamojo meno premijos šįmet 
teikiamos trečią kartą. 1997 
m. šio fondo premįjų laurea
tais tapo tapytojas Rimas Zig
mas Bičiūnas ir skulptorius 
Leonas Strioga, 1999 m. — 
grafikė Viktorija Daniliaus- 
kaitė ir skulptorius Vidman
tas Gylikis. (Elta)

JAV Kultūros taryba kol kas 
nenusprendusi, kur ir kada 
vyks Premijų įteikimo šventė, 
tačiau jos pirmininkė Marija 
Remienė, kaip ir plačioji lietu
vių visuomenė, yra dėkinga 
premijų mecenatui — Lietu
vių fondui.

,ĄŽUOLIUKAS” 
HOLOCAUST MUZIEJUJE

Berniukų choras „Ąžuoliu
kas” spalio mėnesį koncertuos 
ne tik daugelyje lietuvių telki
nių (Čikagoje spalio 14 d. 7 
vai. vak., Maria gimnazijos! 
auditorijoje), bet spalio 4 d., 7 
vai. vak., pakviestas atlikti 
koncertą Holocaust muziejuje,' 
Washington, DC. Koncertas 
ruošiamas Lietuvos ambasa
doriaus JAV Vygaudo Ušacko 
ir Nesse Godin dėka. Nesse 
Godin yra gimusi Lietuvoje, 
išlikusi gyva holokausto siau
tėjimo metu. Ji pristatys 
„Ąžuoliuko” programą ir patį 
chorą.
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Su liūdesiu pranešame, kad į Amžinybės dausas š.m. rugsėjo 19 d. 
išskrido lietuviu pamiltoji Lakštingala, solistė Gina Čapkauskie- 
nė (mirė Montrealyje, Kanadoje). Gimusi Joniškyje (Šiaulių 
apskr.) 1930 m. Po II pasaulinio karo gyveno Kanadoje; koncerta
vo ne tik savo gyvenamame krašte, bet JAV, Australijoje, Angli
joje, Škotijoje, Vokietijoje, Pietų Amerikoje. Čikagoje debiutavo 
1971 m. Lietuviu operos statomoje Verdi „Traviata”, vėliau atliko 
pagrindinius vaidmenis Bizet, Donizetti, Gounod, Orff operose, 
taip pat kanadiečiu ir amerikiečių scenose, net garsiojoje New 
York Camagie rečitalių salėje.

Lietuvių literatūros žingsnis į 
Vakarus

Prisimenan t 
skulptorių Petrą 
Vaškį

Šių metų balandžio mėnesį, 
prieš pat Velykas, išsiskyrė iš 
mūsų tarpo gerai žinomas 
Philadelphijos lietuvis Petras 
Vaškys. Paminint tą skaudžią 
netektį, norėčiau išreikšti di
delę pagarbą už jo nenuil
stamą darbą meninėj ir lietu
viškoj veikloje. Pažinome mes 
jį visi, nes matėme jo skulp
tūras, skaitėme apie jį laik
raščiuose, tačiau retas ži
nojome apie jo didelį įnašą ir 
palikimą meno srityje.

Petras Vaškys gimė 1921 m. 
sausio 1 d. Mosėdyje. Meną 
studijavo Kauno Meno insti
tute, vėliau Florencijos ir Ro
mos Meno akademijose, Itali
joj. Dar būdamas studentu, 
dalyvavo meno parodose Ro
moje, vėliau, užbaigęs studijas 
Romoje ir atvykęs į Ameriką, 
turėjo parodas Philadelphijoje 
ir jos apylinkėse, New Yorke, 
Bostone, Nantucket, Mass.; 
Newark, Camdene, Columbus, 
Ohio; 1975 metais Lietuvoje. 
Iš viso dalyvavo 31 parodoje, 
iš kurių 8 buvo personalinės. 
Jo kūriniai yra Vilniaus Meno 
muziejuje, Vasario galerijoj 
Bar Harbor, Maine, ir Adomo 
Galdiko galerijoj Brooklyn, 
NY.

1963 m. jis sukūrė 100 
žmogaus dydžio figūrų Ameri
kos Vaško muziejui, pristaty
damas „Dramatiškus momen
tus” iš Amerikos istorijos, ku
rie buvo patalpinti Indepen- 
dence Hali, Philadelphia. 
Vėliau, 1976 metais, sukūrė 8 
vaško figūras Muzikos orga
nizacijų lygai ir talkino Ame
rikos Vaško muziejaus per
kėlimui į Curtis pastatą, Phi
ladelphijoje. Taip pat jo 
skulptūra Generolas Knox, p. 
Knox ir du kareiviai stovi Val- 
ley Forge muziejuje. Jo darbus 
galime matyti ir Philadelphia 
miesto centre; jo skulptūra — 
paauksuotas erelis, puošia 
Federal Savings and Loan As- 
sociation pastatą; jo veidrodi
niai kokliai, kurie sudaro dvi 
sienas, buvo paruošti City- 
scapes II, Ine., įmonei. Taip 
pat yra paruošęs Sidabro me
dalį pažymėti Philadelphijos 
University of the Arts, Phila
delphijoje. Be to, jis turėjo ir 

savo patentą sukūręs silikono 
suformavimą, vartojant jį 
plastikai ir plastinei chirurgi
jai.

Lietuviškai Philadelphijos 
visuomenei yra palikęs „Kry
žiaus Kelių” skulptūras Šv. 
Kazimiero bažnyčioje, Vinco 
Krėvės mirties maskę ir jo 
kapo paminklą. 1984 m. su
kūręs Šv. Kazimiero medalį, 
šv. Kazimiero 500 metų su
kakties proga.

Paskutinė P. Vaškio darbų 
paroda Amerikoje įvyko 1998 
m. Philadelphijoje, Kultūros 
centro patalpose, o paskuti- 
niausia paroda buvo Klaipė
doje, Lietuvoje 1999 metais. 
Jis dirbo 30 metų Philadelphi
jos meno mokykloje, vėliau ta
pusia Philadelphia University 
of the Arts, ir 1986 m. jam 
buvu suteiktas Profesoriaus 
emerito titulas tame Philadel
phijos University of the Arts, 
kuriame jis ir toliau dėstyda
mas skulptūrą, keramiką ir 
industrinį meno pritaikymą, 
iki 2000 metų vasario mė
nesio, kuomet atsigulė į ligo-

Skulpt. Petras Vaškys tarp savo kūrinių.

Vilnietis rašytojas ir 
vertėjas Teodoras Četrauskas 
pranešė gerą naujieną: Vokie
tijoje, šiaurės Vestfalijoje, vei
kianti nedidelė leidykla „Athe- 
na-Verlag” pradeda leisti lie
tuvių rašytojų knygas. Kad jų 
spausdinimas atseitų pigiau, 
leidėjai, padedant tam pačiam
T. Četrauskui, surado part
nerį Lietuvoje — spaustuvę 
„Petro ofsetas”. Ji išspausdins 
Vokietįjos leidyklos parengtas 
knygas ir dalį jų tiražo platins 
Lietuvoje. Knygų platinimas 
vokiškai kalbančiose šalyse — 
jau pačios leidyklos rūpestis.

T. Četrauskas, į lietuvių 
kalbą išvertęs B. Brecht, G. 
Grass, H. Hesse, L, Rinser, S.

ninę. 1995 metais laimėjo Ke- 
ramikos-skulptūros žymenį 
Lietuvių menininkų parodoje 
ir suvažiavime New Yorke.

Nepaisant didžiai darbingo 
ir kūrybingo gyvenimo, Petras 
Vaškys visada suspėdavo tal
kininkauti lietuviškojo meno 
renginiuose. Man rodosi, ne
buvo nė vieno didesnio meni
nio parengimo Philadelphijoje, 
prie kurio nebuvo pridėta 
nuoširdžios ir talentingos Pet
ro rankos. Matydavome mes 
jį, išstatant lietuviškas kny
gas Philadelphijos centrinėje 
bibliotekoje Pirmosios lietu
viškos knygos parodos metu, 
matėme jį iškabinant plakatus 
Kultūros centre politinių pla
katų parodoje. O jo įnašas į 
Tautodailės instituto ir Phi
ladelphijos Kultūros centro 
veiklą yra neišųiatuojamas. 
Jis buvo ilgametis Kultūros 
centro vadovas, Tautodailės 
instituto patarėjas ir globėjas 
nuo pat instituto įsikūrimo. 
Užpereitais metais važiavo į 
Tautodailės instituto suvažia
vimą Kanadoje, ten pirminin
kavo posėdžiams, išleidžiant 
Antaną Tamošaitį į Lietuvą, 
moderavo ir prisidėjo savo ko
mentarais.

Jis niekada nesigailėjo savo 
laiko nei savo sveikatos, ir 
prisidėjo visur, kur tik reikėjo, 
kad galėtų pakelti mūsų visų 
meninį pajautimą — buvo 
nuostabios širdies žmogus, ir 
lietuviškoji visuomėnė giliai 
pajus šios jautrios meno asme
nybės netektį.

Petras Vaškys paliko savo 
gyvenimo palydovę, žmoną 
Valentiną, sūnų Petrą, posūnį 
Tomą, tris dukraites ir vieną 
produkraitę.

A. Rastenytė

Lenz ir kitų vokiečių rašytojų 
knygas, jau seniai pažįstamas 
su leidyklos Athena-Verlag” 
vertėju Klaus Barthel. Ta 
pažintis peraugo į kultūrinius, 
leidybinius interesus. Antra 
vertus, Vokietijoje padidėjo 
susidomėjimas Rytų ir Vidurio 
Europos literatūra. Pakanka 
pasakyti, kad per pastarąjį 
dešimtmetį Vokietijoje jau 
pasirodė net keliasdešimt estų 
literatūros kūrinių. Lietuvių 
autorių knygų iki šiol pasirodė 
gana mažai. Tai T. Kondroto 
romanas Žalčio žvilgsnis, žur
naluose paskelbti keli T. 
Četrausko, J. Kunčino apsaky
mai.

Neseniai lietuvių literatūros 
leidybos reikalais Vilniuje ve- 
šėjęs minėtos leidyklos ver
tėjas K. Barthel man sakė, 
kad „Athena-Verlag” tikslas 
— kasmet Vokietijoje išleisti 
po 3-4 šiuolaikinių lietuvių 
autorių knygas,

— Leidyklai jau įteikiau 
mano paties iš lietuvių į vo
kiečių kalbą išverstą Ričardo 
Gavelio romaną Taikos balan
dis, Teodoro Četrausko hu
moreskų rinkinį Kažkas, kaž- 
kai, kažkur, o taip pat lietuvių 
filosofo Arvydo Šliogerio vei
kalą — išskaičiavo savo pa
starųjų metų darbė vaisius K. 
Barthel.

Jis pridūrė, kad lietuvių au
torių knygas leidykla pradės 
leisti nedideliais, kelių šimtų 
egzempliorių tiražais. Mat, 
nori pasitikrinti, kiek skaity
tojų pavyks sudominti lietuvių 
literatūra.

Vis dėlto tiek vertėjas, tiek 
leidyklos savininkas R. Dusha 
įžvelgia neblogas ateities per
spektyvas, ypač leidžiant lie
tuvišką prozą, o taip pat 
mokslinę literatūrą. Neskai
tant A. Šliogerio filosofinės 
knygos, jau tariamasi dėl isto
rikės J. Lukšaitės veikalo apie 
reformacijos atsiradimą ir pli
timą Lietuvoje. K. Barthel 
taip pat imasi versti L. Gu
tausko Laiškus iš Viešvilės, J. 
Kunčino prozos knygą Kilnoja
ma Rontgeno stotis. O netoli
mos ateities planuose sovieti- 
jos dvasiškai sužalotus lietu
vius skaudžiai vaizduojanti R. 
Grabausko apysaka Gyveni
mas po klevu, o taip pat jauno 
ir savito klaipėdiečio poeto G. 
Grąjausko poezijos rinkinys 
Kaulinė dūdelė.

— Kai kurias lietuvių ra
šytojų knygas leidykla užsi
mojusi išleisti iki spalio mėne
syje Frankfurte įvyksiančios 
tarptautinės knygų mugės ir 
stenduose jas išreklamuoti, 
pristatyti Vokietijos bei kitų 
šalių skaitytojams, — sakė 
vertėjas.

Jis pripažino, kad keli pir
mieji metai buvo nelengi, nes 
reikia išversti ir parengti ke
lias knygas, pasirūpinti, kad 
jos nepradingtų verstinės lite
ratūros sraute, o taip pat su
daryti gerą platinimo sistemą. 
Jei per tris pirmuosius metus 
pavyks tą sistemą sukurti, lie
tuvių literatūros leidimo pro
jektas tikrai turės neblogą at
eitį. K. Barthel sakė, kad 
Koelne yra leidėja Helger 
Pfug, turinti specializuotą 
knygyną „Mare Balticum”. Su 
ja tariamasi dėl dalies tiražo 
platinimo, bibliografijos rengi
mo. Be to, leidėjas R. Dusha 
ketina perduoti leidybos teises 
ir didelėms leidykloms, tad 
galima tikėtis, kad lietuvių 
autorių knygos bus perkamos 
ir skaitomos.

K. Barthel apgailestavo, kad 
Lietuvoje dar neišspręstas 

honorarų mokėjimas už verti
mus, girdisi tik pažadai. Tie
sa, yra Europos Sąjungos 
vertėjų rėmimo programa, 
tačiau Lietuva kol kas negali 
pretenduoti į skiriamas dota
cijas.

— Jei Lietuva nepasiūlys jo
kio honoraro, vargu ar pa
jėgsiu darbą tęsti, — kalbėjo 
vertėjas, pridurdamas, kad 
Vokietijoje, kurios literatūra 
yra verčiama į daugelį pasau
lio kalbų, specialios instituci
jos remia vertėjus, moka pa
kankamai gerus honorarus, 
suvokdamos jų darbo svarbą.

Vis dėlto, pats vertėjas nu
siteikęs optimistiškai. Jis net 
nutarė apsigyventi Vilniuje, 
kad galėtų glaudžiau bendra
darbiauti su autoriais, geriau 
išmokti lietuvių kalbą.

Užklaustas, kaip leidyklai 
.Athena-Verlag” parenka au
torius ir jų knygas, K. Barthel 
atsakė, kad leidėjas pasitiki jo 
kompetencįja, suteikia laisvę 
elgtis savo nuožiūra. Tad jam 
pasiūliau į vokiečių kalbą 
išversti įdomią, šiuolaikišką, 
Lietuvą ir pasaulį apmąstan- 
čią Jono^ Meko esė knyga 
Laiškai iš Niekur. Gal lei
dyklą ir vertėją sudomins ir 
kiti mūsų egzodo rašytojai, 
tarp kurių netrūksta ir mūsų 
literatūros klasikų?

Džiugu, kad lietuvių rašy
tojų knygas pradeda leisti ir 
kitų Europos šalių leidyklos. 
Lietuvių poezijos antologiją, 
kai kurias kitas knygas ėmėsi 
leisti Švedįjos leidykla „Ariel”. 
O neseniai Rašytojų sąjungos 
Tarptautinių ryšių direktorius
E. Ališanka grįžo iš Varšuvos, 
kur dalyvavo vienos Lenkįjos 
leidyklos išleistos, į šios šalies 
kalbą išverstos Lietuvių poezi
jos antologijos pristatyme. 
Beje, lenkai susidomėjo ir ne
seniai išleista jauno Lietuvos 
prozininko H. Kunčiaus kny
ga, M. Ivaškevičiaus eksperi
mentiniu, avangardiniu ro
manu Istorija ant debesies. 
Beje, Krokuvoje besiruošiantis 
apsigyventi mūsų rašytojas 
Tomas Venclova, neseniai vie
šėjęs Vilniuje, žurnalistams 
pasakė, kad perskaitęs Lenki
joje išleistą įdomią, savitą 
Mariaus Ivaškevičiaus knygą, 
netgi didžiavęsis, kad esąs au
toriaus tėvynainis — lietuvis.

Mano galva, tuo gal galėtų 
pasididžiuoti prieš ameri
kiečius ir JAV lietuviai, jeigu 
ir šioje šalyje būtų išleistas 
tas pat B. Ivaškevičius, arba, 
sakykime, R. Gavelio romanas 
Vilniaus pokeris. J. Kunčino 
Tūla ar H. Radausko poezįjos 
tomelis. Tik kaip mūsų mažos 
tautos literatūra sudominti 
Amerikos leidėjus?

Atrodytų, kad pirmieji 
žingsniai žengti ir šioje dide
lėje bei įtakingoje valstybėje. 
Poezįjos Pavasario renginiuo
se dalyvavusiam amerikiečių 
poetui Harvey L. Hix pavyko 
Illinois Valstijoje esančią lei
dyklą „Northwestem Univer
sity Press” sudominti jau 
minėto vilniečio poeto E. Ali
šankos kūryba. Berods, šie
met ši leidykla išleido jo 
eilėraščių rinkinį City of Ash 
(Pelenų miestas). Tai ne vie
nintelė tos leidyklos išleista 
lietuvio autoriaus knyga — 
prieš tai čia išėjo T. Venclovos 
esė knyga, susilaukusi nema
žo amerikiečių susidomėjimo. 
Gal ši leidykla ir toliau leis 
mūsų literatūrą?

Beje, kita, New Yorke esanti 
leidykla „Black Thistle Press” 
1996 m. išleido Vyt. Bakaičio į 
anglų kalbą išverstą J. Meko 
poezijos knygą There Is No

Vertėjai — Klaus Barthel (Vokietija) ir Teodoras Četrauskas (Vil
nius). Algimanto Žižiūno nuotrauka.

Ithaca su Nobelio premįjos 
laureato Czeslaw Milosz įžan
giniu straipsniu.

Sakoma, kad gera pradžia 
— pusė darbo. Gal minėtas ar 
kitas JAV leidyklas pavyktų 
sudominti ir kitomis mūsų 
rašytojų knygomis, tuo labiau, 
kad pašonėje, New Yorke, yra 
geras, kvalifikuotas vertėjas 
Vyt. Bakaitis, minėtoje „Black 
Thistle Press” leidykloje išlei
dęs anglų kalba parašytų ne 
tik savo eilėraščių knygą City 
Country, bet ir į anglų kalbą 
išvertęs Adomo Mickevičiaus, 
Tomo Venclovos eilėraščių, 
įtrauktų į antologiją World 
Poetry (Pasaulio poezija). Be
je, užpernai Lietuvių fondas

Vidos Krištolaitytės 
tapyba Vilniuje ir Šilalėje

Dali. Vidą Krištolaitytę parodos atidarymo metu sveikina Šilalės 
bažnyčios vikaras kun. V. Palionis. Algimanto Žižiūno nuotr.

Artėjant antrąjai sovietinei 
okupacijai, pro Šilalės kraštą, 
kaip ir pro daugelį kitų 
Žemaitijos vietovių, į Vakarus 
traukėsi tūkstančiai mūsų 
tautiečių. Tarp jų, palikusi 
Padievyčio vienkiemį su tė
vais buvo ir tuomet mažametė 
mergaitė Vida Krištolaitytė.

Amerikoje baigusi studįjas 
ir tapusi dailininke, V. 
Krištolaitytė apsigyveno New 
Yorke. Bet nepamiršta tė
vynės ir, pasak vilniečio daili
ninko V. Antanavičiaus, der
lių, kurį teptuku išpuoselėja 
New Yorke, ji atveža į Lie
tuvą. Šiemet čia ji surengė jau 
trečiąją savo tapybos darbų 
parodą. Šiemetinė atidaryta 
Šilalėje, šio krašto muziejuje. 
Čia gausūs lankytojai matė V. 

Krištolaitytės darbų ciklą 
Aušros Vartų Madonos tema, 
peizažų, portretų, ekspresyvių 
kompozicįjų.

— Pirmąjį grožio pajautimą 
įgijau šiame krašte, Padievy- 
tyje vaikystėje, pirštukais lies
dama Dievyčio ežero lelįjas, 
— parodos atidaryme prisi
minė dailininkė.

Kita paroda, dedikuota daili
ninkės gerbiamai, ir jau į ana
pus iškeliavusiai, pianistei Al
donai Dvarionaitei, vėliau 
veikė Vilniaus „Vartų” galeri
joje.

parėmė išleidimą trikalbės 
Vyt. Bakaičio vertimų knygos, 
kurioje įsirašo ir Adomo Mic
kevičiaus Krymo sonetai (len
kų — originalo — V. Myko
laičio-Putino išversti į lietuvių 
ir Vyt. Bakaičio — į anglų 
kalbą).

Gal JAV atsiras ne tik poe
tas H. L. Hix, bet ir kiti auto
ritetingi asmenys, sugebantys 
leidyklas sudominti mūsų sa
vita literatūra, daugeliu at
vejų neprastesne už kitas, o 
lietuvių, kiti fondai, pagaliau 
Lietuvos ambasada Vašingto
ne, paremti jos vertimus ar 
leidybą?

Algimantas Antanas 
Naujokaitis

'i.'?- . >-i\ ’ »

Pasak parodos atidaryme 
kalbėjusio, o vėliau kultūri
nėje spaudoje rašiusio, meno
tyrininko A. Uždavinio V. 
Krištolaitytės tapyba pakeri 
žiūrovą savo dinamiška eks
presija ir gaivališkais jaus
mais. Nešama prisiminimų 
srauto, ji mėgina pavaizduoti 
įvairias sielos būsenas, jas sie- 
dama su išorinio pasaulio 
daiktais. Menotyrininko nuo
mone, aistringi ir paslaptingi 
V. Krištolaitytės potėpiai 
neatsitiktinai siejasi su erd
vėje „sproginėjančiais” muzikos 
garsais. Dailininkė mėgina 
perteikti dramatišką įtampą, 
kurią praskaidrina nerimą- 
stingas spalvų šokis.

Norėdama pabrėžti nostal
gišką sielos ryšį su gimtąja 
žeme, dailininkė ją tarsi per
veria ir palaimina die
viškaisiais Apvaizdos spindu
liais, trykštančiais iš viską 
matančios Čievo akies. Miru
sios pianistės A. Dvarionaitės 
figūra dailininkės vaizduotėje 
įgyja mitologinių bruožų.

Atidaryme kalbėjęs, poetas
K. Bradūnas sakė, kad V. 
Krištolaitytės paveiksluose jis 
mato ir šviesių vietelių. Tai 
daro parodą džiugią, spin
dinčią lyg Krištolas.

Algimantas A. 
Naujokaitis
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Vysk. Motiejaus Valančiaus 
prisiminimas Lemont, IL

2001-ųjų rugsėjo penkiolik
tosios vakare rinkomės į Lie
tuvių dailės muziejų, įsikūrusį 
PLC, Lemonte, IL, pagerbti 
didįjį žemaičių vyskupą Mo
tiejų Valančių, pažymint jo gi
mimo 200-ąjį jubiliejų, kurį 
jau nuo ankstyvo pavasario 
švenčia visa Lietuva..

O prieš keletą dienų, rugsėjo 
vienuoliktosios rytą, Jungti- 
tines Amerikos Valstijas buvo 
sukrėtęs istorijoje negirdėtas 
teroristinis išpuolis, nusinešęs 
tūkstančius gyvybių, kai aki
mirksniu gyvenimas apmirė, 
buvo uždarytos valstybės sie
nos, nebeveikė oro uostai, ir 
visi staiga pasijutome atkirsti 
nuo likusiojo pasaulio, tame 
tarpe ir nuo Lietuvos.

Taigi, vyskupo M. Va
lančiaus minėjimas prasidėjo 
tylos minute, kuria JAV LB 
Kultūros Tarybos pirmininkė 
Marija Remienė pakvietė pa
gerbti žuvusiuosius baisųjį 
antradienio rytą. Jau seniai 
Kultūros Tarybos kviestas mi
nėjimo paskaitininkas drama
turgas Kazys Sąja, aišku, iš 
Lietuvos atvykti negalėjo, tad 
jį pakeitė šiuo metu Illinois 
universiteto Lituanistikos 
katedroje skaitantis paskaitas 
Lietuvių kalbos instituto di
rektorius .dr. Giedrius Suba
čius, šia tema pranešimus 
skaitęs konferencijose Plun
gėje ir Telšiuose.

Kaip pačiais pirmaisiais 
žodžiais pažymėjo paskaitinin
kas, vyskupas Motiejus Va
lančius yra išskirtinė asme
nybė ir ’ jo jokiais būdais 
negalima pavadinti vienu iš 
daugelio. Jei pradėtume vien 
vardinti, kas jis buvo, jau tai 
užimtų nemažai laiko. Daug 
galima kalbėti apie Motiejų 
Valančių kaip apie vyskupą, 
lygiai taip pat, kaip apie 
žmonių blaivintoją, rašytoją, 
istoriką, švietėją. Vyskupo Va
lančiaus nuopelnai Lietuvai 
yra didžiuliai ir nenugin
čijami. Švenčiant jubiliejų Lie
tuvos spauda net rašo, kad jei 
ne vyskupas Valančius, lietu
vių tauta nebūtų sulaukusi 
nei Vasario 16-osios, nei Kovo
11-osios. Akademikas Vytau
tas Merkys išleido daugiau nei 
700 puslapių knygą Valančiui, 
tačiau, nežiūrint viso to, M. 
Valančiaus asmenybė yra to
kia turtinga ir spalvinga, kad, 
dr. G. Subačiaus nuomone, 
apie ją galima kalbėti ir 
kalbėti, kiekvieną kartą vis 
atskleidžiant ką nors nauja.

Dar kartą pasidžiaugęs, kad 
vyskupas yra taip plačiai mi
nimas, prisimenamas ir ver
tinamas, kaip, beje, to ir rei
kalauja jo nuopelnai Lietuvai, 
dr. Giedrius Subačius pa
kvietė tą vakarą Valančių pa
gerbti, ne dar kartą pakarto
jant tai, kas visiems susirin
kusiems yra puikiai žinoma, 
bet atskleidžiant, ko gero, 
mažiausiai žinomą temą - 
vyskupo filologo.

Kartą dirbant Varnių semi
narijos archyvuose, kur savo 
laiku mokėsi Motiejus Va
lančius, dr. G. Subačiui į akis 
krito XIX amžiaus pradžios 
seminarįjos žurnalai su juose 
įrašytais klierikų žinių verti
nimais. Tuo metu, kai mokėsi 
M. Valančius, dar nebuvo 
griežtos šiuolaikinės vertini
mo sistemos, ir vertinama 
buvo tiesiog užrašant „pras
tai”, „gerai”, „labai gerai” ir . 
pan. Akivaizdu pasirodė tai, 
kad per keletą metų, ko gero, 
keturis semestrus, klierikas 
M. Valančius vienintelis gau
davo nuolatinius įvertinimus 
„žinios išskirtinės”. Vien tai 
rodo, kad M. Valančius jau 

klierikas buvo pastebėtas tu
rintis neeilinių gabumų. Ir tai, 
kad šiandien jis taip plačiai 
yra mihimas, puikus įrody
mas, kad jis buvo ne vien la
bai gabus, bet jr puikiai 
mokėjo panaudoti šiuos gabu
mus įvairiuose kultūros ba
ruose.

Pirmoji mūsų prelegento 
pasiūlyta tema „Valančius - 
kalbos redaktorius” pasirodė 
įdomi jau vien tuo, kad iki šiol 
ji niekad nebuvo rimtai ty
rinėta, kai, tuo tarpu, M. Va
lančius yra vienas iš pirmųjų 
mūsų kalbos redaktorių, pali
kęs autentiškai redaguotus 
rankraščius, aiškiai įrodan
čius, kaip gerai vyskupas su
prato, kad kalba yra taisytina.

Dirbant su įvairiausia ar
chyvine medžiaga dr. G. 
Subačiui pavyko atrasti tris- 
keturis tokius rankraščius, 
paties vyskupo ranka išve
džiotomis pastabomis, apro
buojant šiuos rankraščius 
spaudai. Galima buvo tikėtis, 
kad rašydamas aprobatą vys
kupas žiūrės tik religinio turi
nio, tačiau šiuo atveju Va
lančius taisė pačius žodžius, 
pvz., „cūdus” keitė „stebuk
lais”, „kaničnai” - „būtinai”, 
„tavorčius” - „draugas”. Bū
damas įžvalgus, M. Valančius 
XIX a. pradžioje darė tai, kas 
tapo priimta tiktai XX 
amžiuje. Ir kaip gerai vysku
pas jau tada jautė moderniąją 
kalbą, rodo tai, kad jo keitimai 
ir dabar skamba tikrai šiuo-
laikiškai. Kituose rankraš
čiuose randami trumpi, bet la
bai griežti jo komentarai, pvz.: 
„Ypač skurdžia kalba para
šytas pamokslas”, „Pamokslas 
menkavertis”, kas rodo, kad 
pagyrimais vyskupas tikrai 
nebuvo linkęs švaistytis.

Įdomus ir paties Valančiaus 
požiūris į kalbą. Savo paskai
toje dr. G. Subačius atkreipė 
dėmesį, kad tuo metu jau buvo 
daug projektų, kaip lietu
viams sukurti bendrinę kalbą. 
Dar gerokai anksčiau šią idėją 
puoselėjo vyskupas Giedraitis. 
Tuo tarpu vyskupas M. Va
lančius gerino kalbą, ją gryni
no, bet nesistengė sukurti vie
nos bendrinės, nors ir turėjo 
tam galią. Tarpe Valančiaus 
remtų knygų yra parašytų 
netgi visai nėjo tarme.

Antroji vakaro tema: „Dvie
jų Lietuvos milžinų - Daukan-

Gamtos temomis. Kazio Daugėlos nuotrauka.

vyrai « 
lietu- V 
Kaip <

1850-

to ir Valančiaus tarpusavio 
santykiai”. Tai amžinai opus 
lietuviams klausimas. 1845- 
aisiais S.'Daukantas išspaus
dino Lietuvos ir žemaičių 
kultūros istoriją, pirmą tokio 
tipo mokslinę lietuvišką 
knygą. Po trejų metų M. Va
lančius išleido antrą mokslinę l 
lietuvišką knygą Žemaičių 4 
vyskupystė. Taigi, abu 
buvo to meto kuriamos 
vių kultūros centre, 
žinoma iš istorijos,
aisiais tapęs vyskupu, M. Va
lančius atsikvietė S. Dau
kantą į Varnius, kalbindamas 
jį bendromis jėgomis steigti 
žemaičių akademiją. Tačiau 
šešeri jų bendradarbiavimo 
metai baigėsi konfliktu, kai 
abiejų vyrų keliai nuvinguria- 
vo į visiškai priešingas puses. 
Kodėl? Šį klausimą ir palietė 
dr. G. Subačius, ne tiek atsa
kydamas į jį, kiek pateikda
mas faktus ir iškeldamas min
tis, verčiančias klausytojus 
susimąstyti ir pagalvoti apie 
vidinius motyvus, nule
miančius pačius poelgius.

Dr. Giedriaus Subačiaus 
nuomone, M. Valančius pir
miausia jautėsi esąs vysku
pas, tad ir visus jo poelgius 
lėmė būtent ši nuostata. Ir 
prieš lietuviškojo rašto drau
dimą Valančius pradėjo kovoti 
ir jį laimėjo būtent tada, kai 
kilo pavojus katalikybei.

Istorija yra visada sudėtin
ga. Savo netradicine ir tikrai 
įdomia paskaita dr. G. Su
bačius siekė, kad > vakaro 
svečiai išeitų mąstydami apie' 
Motiejų Valančių ne kaip apie 
legendą, o kaip apie realų as
menį.

Po šios kiekvieno lituanisto 
dėmesio vertos paskaitos ant
roji vakaro viešnia, rašytoja iš 
Lietuvos prof. Vanda Juk
naitė, keliais žodžiais papildė 
vyskupo M. Valančiaus port
retą, taikliai pastebėdama, 
kad tai buvo asmenybė, ne
turėjusi lietuviško nepilnaver
tiškumo. , •

Na< o vakarą užbaigė muzi
kinė programa, atliekama 
tikrų žemaičių, vadovaujamų 
Stasės Jagminienės. Progra
ma baigėsi, bet svečiai dar il
gokai nesiskirstė. Linksmieji 
žemaičiai grojo, o visi, sustoję 
aplink juos pusračiu, dainavo.

Violeta Drupaitė-Cole 
,• įr-h •/' . . j

f

JAV LB Kultūros tarybos valdyba, programos atlikėjai ir svečiai š.m. rugsėjo 15 d. Lietuvių dailės 
muziejuje Lemonte, kur įvyko Kultūros tarybos ruoštas vysk. Motiejaus Valančiaus pagerbimas jo 
200 metų gimimo sukakties proga. Iš kairės: Ligija Tautkuvienė, Violeta Drupaitė-Cole, Marija Re
inienė (pirm.), dr. Giedrius Subačius, Vanda Juknaitė, Dalia Anysienė, Dalia Šlenienė.

Jurgio Gimberio „Humoreskos

Jurgis Gimberis'.

Kaunietis rašytojas Jurgis 
Gimberis — vienas žino
miausių Lietuvoje humoreskų 
autorių. Išleido kelis humo
reskų rinkinius.

Literatūros tyrinėtoja L. Ar- 
natkevičiūtė pažymi, kad J., 
Gimberio humoreskoms bū
dinga paradokso poetika. Ko
mizmo efekto siekiama su
priešinti realybę su fantas
tika, pasakojimo turinį — su 
forma, veikėjo charakterį — 
su jo vardo semantika. Tai 
matyti ir iš čia pateiktų hu
moreskų.

Žanro požiūriu J. Gimberio 
humoreskos artimos anekdo
tui. Išjuokiami mąstymo ste
reotipai, biurokratiniai san
tykiai, nenatūralus sovietinio 
žmogaus atsiribojimas nuo 
vakarietiškos kultūros. Būdin
ga humoreskų pabaiga — 
maksimos parodija, kalambū
ras, lakoniškumą kartais kei
čia lyrizmas, autoironija.

A. A. Naujokaitis

IŠ GAMTOS STEBĖJIMŲ
Saviškiai

Miesto sode, ant suolelio 
guli žmogus, embriono poza 
prisitaikęs. Panašu, kad mie
ga. Pro šalį eina krikščionys, 
demokratai, socialdemokratai, 
krikščionys-demokratai, libe
ralai, konservatoriai... Nors 
saulė jau aukštai, niekas 
žmogaus nežadina į darbą — 
turbūt ne saviškis. •

Norinčių daug, bet 
pašauktieji daro savo

Yra žmonių, kurie mano, jog 
vėjas kyla todėl, kad medžiai 
šakomis mosuoja. Yra žmo
nių, įsitikinusių, jog jūra sū
ri, kad joje silkės plaukioja. 
Yra manančių, kad „švarių 
rankų politika” — reiškia „nu
siplauti rankas, pasinaudojus 

tualetu”. Yra norinčių irgi 
turėti švarias rankas. Bet pa
sirodo, kad tas, „nusiplovęs” 
„išnešė muilą”.

Kalnai ir kalbos

Neteko girdėti, kad kuria
me nors universitete būtų De
magogijos fakultetas. Tuo tar
pu demagogijos pilna ir bū
tent aukščiausiuose sluoks
niuose. Matyt, ji atsiranda, 
veikiant tam tikram aukštųjų 
sluoksnių klimatui — ten 
oras retesnis. Seniai paste
bėta, kad žmogus prisikvė
pavęs išretinto oro, pradeda 
nusišnekėti.

Abejonės

Ne kartą ir ne viename Is
torijos muziejuje teko būti. 
Nėra ten jokio Istorįjos rato, 
kurio, kaip kalbama, „nepa
suksi atgal”! Tai gal ir nerei
kia?

Arba — arba

Tokia gležna žolytė, bet, 
žiūrėk, pro asfaltą išdygsta! O 
mintis kitą kartą arba nė- 
išgali į galvą įsiskverbti, arba 
niekaip iš jos neprasikala. 
Arba galva už asfaltą kietes
nė, arba mintis už žolytę glež
nesnė...

Jis ir Ji

Musmirė labai graži, o lep
šis labai skanus.

Taip ir gyvenime gali būti.

LAISVAS STILIUS

iš prisiminimų 
„laikas”,

(Iš indėnų gyvenimo)

Laikas — tai upė, tekanti 
atgal. Romusis Kuinas — filo
sofas, namudininkas, sėdintis 
ant tos upės kranto, rūkantis 
taikos pypkę, paskendęs pri
siminimuose.

Mažoji Gyvatė siūlo užmesti 
meškerę ton upėn ir ištraukti 
kokią žuvį. Jai įdomu, kas 
mes, iš kur mes ir kur eina
me.

„Kas tai yra Sovietų Sąjun
ga?” — klausia Mažoji Gyvatė.

Romusis Kuinas sudreba, 
pakirdęs 
šiukšlyno. Kas yra 
galvoja jis. Laikas tai televi
zoriaus Žydroji skylė, investi
cija į sudegusį banką. Žydroji 
skylė grąžos neduoda ir skolų 
negrąžina. Per daug Mažoji 
Gyvatė spokso į televizorių. 
Per daug... Prisižiūri erotikos, 
prisiklauso politikos...

„Buvo, —sako Romusis Kui
nas, — Sovietų Sąjunga buvo, 
o dabar jau nėra”.

„O kas tai buvo?” — klausia 
Mažoji Gyvatė.

Kai kas... Tai laikas, kai bu
vo, tai vadinosi Tarybų są
junga, ir tai buvo griozdas,

klausia

panašus į „Titaniką”, kuris 
plaukė per laiko vandenis į 
Pažadėtąją žemę.

„O paskui susidūrė su led
kalniu, — sako Mažoji Gyva
tė, — ir nuskendo?”

Na ne... Ne visai taip. Tie
siog subyrėjo į gabalus, nes 
per ilgai plaukė. Mat Pažadė
toji žemė buvo miražas. Su
sidėvėjo visi to laivo agrega
tai, prarūdijo korpusas, ir lai
vas iširo per siūles. Pradėjo 
skęsti.

„O keleiviai?”

Mažoji Gyvatė.
Keleiviai... Keleiviai susėdo 

į plaustus, gelbėjimo valtis ir 
nuplaukė kas sau. Jau ne link 
miražo, o kiekvienas savo 
kursu.

„Tai mes dabar plaukiam 
vienu tų plaustų?” — klausia 
Mažoji Gyvatė.

Na ne... Ne visai taip. Plaus
tu plaukia mūsų elitas.

„Kas tai yra elitas?” — klau
sia Mažoji Gyvatė.

Kas kas... Maža kas... Politi
kai, valdininkai, gangsteriai 
— žodžiu, tautos lyderiai ir 
autoritetai.

„O mes?” — klausia Mažoji 
Gyvatė.

Ką mes?! Mes varom laisvu 
stilium šalia to plausto.

Kas tai yra „laisvasis sti
lius”? Iš vienos pusės tai yra 
greičiausias plaukimo būdas. 
Greičiausias yra „kraulis”. Iš 
kitos pusės yra „kraulis po 
vandeniu”. Liaudyje tas būdas 
vadinamas „šuniuku”, 
kaip kas moka, taip tas 
plaukia laisvuoju stiliumi.

Tai, 
ir

FONTANAS IR 
DEMOKRATIJA

Mes, indėnai, mėgstam pa
gyventi. Kad gyvenimas verž
tųsi srove kaip fontanas!

Dabar gi pasitaiko, kad tas 
gyvenimas srove trykšta, bet 
kaip elektra. Per visokias 
jautrias vietas. Mazochistams 
gal ir smagu, bet mums, indė
nams, ne.

O fontanai užakę. Mieste 
tiek išdžiūvusių fontanų, jog 
atrodo, kad mūsuose dar vei
kia sausasis įstatymas, kaip 
Amerikoje prieš karą.

Sausasis įstatymas, valsty
binė kontrabanda, reketas, ko
rupcija šventųjų ešelone, de
mokratija...

„Kas tai yra demokratija?” 
— klausia Mažoji Gyvatė. Ne
pagalvojęs nepasakysi.

Mažoji Gyvatė ir Romusis 
Kuinas išėjo pasivaikščioti po 
apsamanojusį fontanų miestą. 
„Atrodo taip, lyg žiūrėtum 
televizorių”, — sako Mažoji 
Gyvatė.

Gražios tos laidos apie ap
leistus senovės majų, inkų, ac
tekų miestus — didingi vaiz
dai. Mūsų gimtojoj natūroj 

viskas menkiau, šiukšliniau ir 
šiurpiau.

„Trumpiau sakant, — sako 
Mažoji Gyvatė, — labiau ap
teršta”.

Tai jau... Bet kaip sūkrykš- 
čia iš džiaugsmo širdis, kai pa
matai, kad vis dėlto atgyjam
— Miesto sode trykšta fonta
nas! Negana to, vidur to fon
tano Hermio auksinė statulėlė 
stovi. Graikai jį vadino Her
miu, e romėnai Merkurijum. 
Tas Hermis, arba Merkurijus, 
dirbo dievų pasiuntiniu. Ir tuo 
pasiuntiniu dirbdamas, dar 
prekiavo pamažėle. Gudruolis 
ir vikruolis buvo Merkurijus, 
dar ir prekybos globėju laiko
mas.

„Tai todėl mūsų prekybos 
centras ‘Merkurijum’* vadina
mas, ar ne?” — klausia Mažoji 
Gyvatė.

Tai todėl — taip...
„O ta statulėlė tikrai auksi

nė?” — klausia Mažoji Gyvatė. 
„Na jau ne, — sako Romusis 
Kuinas, — tik taip atrodo”. 
„Suprantu, — sako Mažoji Gy
vatė, — čia tiesiog prekinė 
išvaizda”.

Iš tikrųjų gražiai atrodo ta 
statulėlė tarp fontano čiurkš
lių.

„Sakyk tėti, — sako Mažgji 
Gyvatė, — kodėl tas yapęlup 
trykšta ir trykšta, o per basei
no kraštus nebėga?”

„Cha, — sako Romusis Kui
nas, patenkintas, kad gavo pa
aiškinti, ką gali. — Čia tokia 
sistema! Baseino sienose tam 
tikram lygyje yra prigręžta 
skylučių ir, kai vanduo paky
la, jis pro jas nuteka atgal į 
rezervuarą, o iš ten vėl trykš
ta, ir taip be galo”..

Stebuklinga sistema.
„Beje, — sako Romusis Kuit. 

nas. •—Tokia ir turėtų būbi-Jei' 
mokratija. Sistema, pati save 
sauganti nuo pertekliaus ir 
trūkumo. Kad galėtum pada
ryti tik taip, kaip susitarta, o 

-ne taip, kaip norėtum. Ne
priklausomai nuo to, kaš 'esi
— aukščiausios kategorijos 
pareigūnas ar socialiai remti
nas pilietis, gydytojas ar pa
cientas, mokytojas, gaisrinin
kas, gailestingumo seselė ar 
panašiai”.

„Suprantu, — sako Mažoji 
Gyvatė., — Lyg būtum įkritęs 
į griovį ir gali varyti tik pir
myn, nes iš užpakalio kiti 
įkritę spaudžia”.

Teisingai — demokratija — 
tai siauras gilus griovys, virš 
kurio žaižaruoja prašmatnių 
fontanų vaivorykštės.

Ir visi džiūgauja — štai, kas 
tai yra! . /

♦ Kaune esančio prekybos centro 
pavadinimas '

Jurgis Gimberis

M.K. ČIURLIONIO 
KŪRINIAI VARŠUVOJE

Rugsėjo 5 d. Varšuvoje pra
sidėjo Lietuvos kultūros die
nos, skirtos Lietuvos ir Lenki
jos diplomatinių santykių at
kūrimo dešimtmečiui. Kul
tūros dienas pradėjo parodos- 

■-„Mikalojus Konstantinas 
Čiurlionis. 1875-1911. Kūry
ba, asmenybė, aplinka” atida
rymas.

Atidaryme buvo pabrėžta, 
jog visoje Europoje žinomi M?
K. Čiurlionio'dailės kūriniai 
pirmą kartą po jo mirties eks
ponuojami Varšuvoje. Į Var
šuvos nacionalinį muziejų,iš 
Kauno atvežta 43 M. K, 
Čiurlionio tapybos paveikslai, 
20 eskizų, 46 grafikos darbai, 
6 originalios muzikos kūrinių 
partitūros bei 39 lietuvių dai
lininko ir kompozitoriaus fo
tografijos. Parodoje taip pat 
eksponuoti paveikslai, kurie 
iki šiol buvo saugomi Varšu
vos nacionalinio muziejaus 
saugyklose. (BNS)

*
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Leidiniai
Lietuvos kariuomenės 
karininkai: 1918-1953

Daugiatomės knygos Lietu
vos kariuomenės karininkai: 
1918-1953 1-asis tomas jau 
išleistas. Jo oficialus pristaty
mas įvyko 2001 m. gegužės 24 
d. Lietuvos Nacionaliniame 
muziejuje. Su juo Lietuvos ka
riuomenė ir visuomenė buvo 
supažindinti Vilniaus ir Kau
no įgulų karininkų Ramovėse, 
Lietuvos Karo akademijoje, 
Marįjampolės miesto bibliote
koje. Organizacijų, norinčių 
šią knygą pristatyti savo ap
linkai, yra daug. Lietuvos ka
riuomenės karių, nukentėju
sių nuo sovietinio ir nacistinio 
genocido, artimųjų sąjunga 
(LKKAS) tai noriai vykdo.

Tačiau visa šios daugiato
mės knygos leidyba 1-uoju to
mu nesibaigė: eilės dar laukia 
penki tomai. Juos parengti bū
tinas kruopštus ir atsakingas 
darbas. Todėl privalome susi
telkti tolimesniam darbui.

Knygos Lietuvos kariuome
nės karininkai: 1918-1953 2- 
asis, 3-iasis, 4-asis ir 5-asis to
mai skiriami karininkų bio
grafijoms, iliustruotoms jų 
nuotraukomis. Knygos auto
riai Lietuvos archyvuose kau
pia biografinę medžiagą apie 
visus Lietuvos kariuomenės 
karininkus. Kadangi archy
vuose žinios apie Lietuvos ka
riuomenės karininkus pasibai
gia 1940 metais (sovietiniuose 
kalėjimuose ir lageriuose ka
lėjusių karininkų asmens bylų 
iš viso nėra), autoriai privalo 
trūkstamų žinių ieškoti visais 
kitais įmanomais būdais: as
meniniuose archyvuose, ypa
tingajame archyve, prieškario 
ir JAV periodinėje spaudoje, 
karininkų prisiminimų kny
gose ir kt.

Rašant karininkų biografi
jas, būtina ištaisyti klaidas, 
kurios buvo padarytos 1-aja- 
me šios knygos tome. Autoriai 
dėkingi visiems knygos skaity
tojams, kurie pareiškė savo 
kritines pastabas ir pasiūlė 
papildymus. Ypač norime, kad 
būtų kritiškai įvertinti ir pa
pildyti nukentėjusių nuo so
vietinio genocido ir emigravu
sių iš Lietuvos karininkų pa
vardžių sąvadai.

Nors mes kaupiame me
džiagą visiems biografiniams 
tomams (raidės A-Ž), tačiau 
ypatingas dėmesys dabar su
telktas 2-ojo (raidės (A-G) ir 3- 
ojo (raidės H-K) tomų ruoši
mui. Reikia pažymėti, kad 2- 
ojo tomo karininkų biografuos 
jau maketuojamos. Tačiau jos 
bus dar papildomos ir kore
guojamos. Mūsų tikslas 2002 
metais išleisti 2-ąjį (o gal net 
ir 3-iąjį) tomą.

Knygos 6-asis tomas bus 
skirtas Lietuvos karininkijos 
istorijai. Jame taip pat bus pa
teikti Lietuvos karininkįjos 
įvairūs statistiniai duomenys. 
Juos galėsime paruošti tik 
kruopščiai išanalizavę visas 
biografijas ir suvedę duomenis 
į sąvadus, lenteles, grafikus, 
schemas ir t.t.

Kadangi 1-ojo tome tiražas 
(1,000 egz.) jau baigiamas par
duoti, ruošiama pataisyta ir 
papildyta šio tomo 2-oji laida. 
Šios laidos tiražo dydį apspręs 
paklausa.

Su kuriais sunkumais susi
duria autoriai, ruošiantys bio
grafinius knygos tomus? 
Muins labai trūksta karininkų 
biografinių žinių ir jų nuo
traukų. Šiaip ar taip kiekvie
no karininko biografija bus 
išspausdinta. Tačiau nenori

me, kad ji būtų kelių eilučių 
apimties ir be karininko nuo
traukos. Mes įsitikinę, kad vė
liau pakartoti papildytą visų 
tomų leidybą bus neįmanoma. 
Todėl prašome Lietuvos ka
riuomenės karininkus, jų šei
mų narius ir artimuosius: pa
teikite mums jūsų dispozici
joje esančią informaciją. Tai 
ne tik labai svarbu sėkmin
gam mūsų darbui, bet taip pat 
ir labai skubu.

Lietuvos kariuomenės karių, 
nukentėjusių nuo sovietinio ir 
nacistinio genocido, artimųjų 
sąjunga taip pat sudaro savo 
archyvą, kuriame telkiami 
įvairūs dokumentai ar jų kopi
jos, nuotraukos ar jų kopijos, 
vinjetės, knygos, žurnalai, kiti 
spaudos leidiniai ir visa kita, 
susįję su Lietuvos kariuomene 
ir jos karininkija. Mes žinome, 
kad daugelis dokumentų, nuo
traukų ar net apdovanojimų 
nepelnytai pateko į privačias 
kolekcijas, kuriomis mes jau 
negalime pasinaudoti. Todėl 
išsaugokime savo archyvuose, 
arba pateikite LLKAS saugoji
mui, viską, kas susiję su Lie
tuvos kariuomene ir jos kari- 
ninkįja. LKKAS jau gavo ir 
nuolat gauna labai daug ar
chyvinės medžiagos iš įvairių 
šaltinių (taip pat iš JAV). Pas 
mus pateko kai kurios, tiesiog 
unikalios nuotraukos, kurias 
mes panaudojome arba panau
dosime savo daugiatomėje 
knygoje.

LKKAS veikla neapsiriboja 
♦ik knygos Lietuvos kariuome
nės karininkai: 1918-1953 lei
dyba. Mes skaitome paskaitas, 
organizuojame disputus, ren
giame parodas Lietuvos ka
riuomenės istorijos klausimais 
kariniuose daliniuose, gimna
zijose, mokyklose, biblioteko
se. Manome, kad visa tai pa
dės visuomenėje atkurti objek
tyvų Lietuvos kariuomenės ir 
jos karininkijos vaizdą. Šių 
tikslų įgyvendinimui ir buvo 
įkurta LKKA sąjunga.

Be JAV ir Kanadoje gyve
nančių Lietuvos kariuomenės 
karininkų, jų šeimų ir arti
mųjų finansinės paramos kny
gos leidimas būtų neįmano
mas. Ypač daug padėjo savo 
aukomis ir darbais Elena Bro- 
žytė-Sniegaitienė, Jūratė ir 
Jonas Variakojai, Zuzana Juš
kevičienė, Antanas Bulota. 
Ačiū visiems, kurie parėmė 
šios knygos leidybą.

Po knygos pristatymo mes ir 
toliau gauname finansinę pa
ramą. Ji bus reikalinga ir atei
tyje. Autoriai atsisakė hono- 
rarinio atlygio, o tai knygos 
kainą sumažino apie du kar
tus. Tačiau visos 1-ojo tomo 
išlaidos, pardavus knygas, ne
sugrįš: dalį knygos tiražo teko 
už atliktus darbus perduoti 
Lietuvos Nacionaliniam mu
ziejui, dalį — išsiųsti knygos 
mecenatams, dalį — kaip pri
valomuosius egzempliorius 
perduoti bibliotekoms.

LKKAS šiuo metu disponuo
ja lėšomis, kurios bus panau
dotos 2-ojo tomo leidybai. Ta
čiau tolimesniam mūsų darbui 
reikalinga parama. Neabejoja
me, kad knygos Lietuvos ka
riuomenės karininkai: 1918- 
1953 leidyba yra bendras visų 
mūsų rūpestis — Jūsų ir mū
sų. Kurkime šį monumentalų 
Lietuvos .kariuomenės istori
jos paminklą kartu. Mes tu
rime unikalią galimybę pasi
naudoti visais Lietuvos archy
vuose esančiais kariuomenės

Pirmasis Lietuvos kariuomenės vadas, generalinio štabo vir
šininkas, gen. Silvestras Žukauskas raitelių pulke 1919 m. Iš kny
gos Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953.

istorijos dokumentais, juos 
analizuoti, apibendrinti ir ra
šyti karinirfkijos istorįją. Pri
kelkime iš užmaršties visus 
Nepriklausomos Lietuvos ka
riuomenės karininkus.

Kartu kviečiame stoti na
riais į Lietuvos kariuomenės 
karių, nukentėjusių nuo sovie
tinio ir nacistinio genocido, ar
timųjų sąjungą visų rangų ka
rius, jų šeimų narius ir arti
muosius. Mūsų privalo būti

Mokslo ir idealo keliu

Dr. Justinas Pikūnas.

Pasaulio lietuvių kultūros, 
mokslo ir švietimo centras 
išleido A. Vasiliauskienės 
knygą Mokslo ir idealo keliu 
(Kaunas, 2001. 384 psl.). Kny
ga skirta Lietuvių mokslo 
akademijos akademiko prof. J. 
Pikūno, žymaus lietuvių psi
chologo, gyvenimui aptarti. 
Anot autorės, knygoje pateik
tas žmogaus — mokslininko, 
visuomenininko, šeimos tėvo 
kelias nuo vaikystės iki jo 80 
metų jubiliejaus, sutapusio su 
2000 Kristaus jubiliejiniais 
metais.

Knyga sudaryta iš dviejų 
dalių. Pirmoje dalyje at
skleidžiama pradžių pradžia, 
kokias giminės šaknis at
sinešė J. Pikūnas į šį pasaulį, 
atskleidžiamos giminės bei 
šeimos tradicijos, padėjusios 
suformuoti krikščioniškos mo
ralės pamatus. Analizuojant 
kelią į mokslą, nuo Miroslavo 
pradžios mokyklos iki Vytauto 
Didžiojo universiteto, išryški
nami J. Pikūno gebėjimai, no-

BALTIJOS VALSTYBIŲ 
KNYGŲ PARODA

Rugsėjo 5 d. Liuksemburgo 
valstybinėje bibliotekoje buvo 
atidaryta trijų Baltijos valsty
bių knygų paroda, skirta šių 
šalių nepriklausomybės atsta
tymo dešimtmečiui paminėti. 
Parodą organizavo Lietuvos 
garbės konsulas Liuksem
burge Nerijus Parulis ir 
sąjunga „Liuksemburgas — 
Lietuva”.
Parodoje eksponuojamos lei-

daug!
Visais stojimo į LKKAS, ži

nių pateikimo enciklopedijai ir 
finansinės paramos leidybai 
klausimais prašome kreiptis:

— Jonas Variakojis, 3715 
West 68 Street, Chicago, IL 
60629; tel. (773) 585-8649.

— Vytautas Jasulaitis 
(LKKAS), P. Vileišio 14-5, Vil
nius, LT-2055.

Vytautas Jasulaitis
LKKAS pirmininkas

ras sužinoti, mokėjimas susi
kaupti. Parodomi to meto sun
kumai, siekiant mokslo, pi
nigų stygius, dideli atstumai 
iki mokyklų, okupacijos metų 
atneštos Lietuvai nelaimės.

Antroje knygos dalyje au
torė parodo J. Pikūno skaus
mingus išgyvenimus, palie
kant tėvynę, kelią nuo Miun
cheno, Sarbonos universitetų 
iki Detroito universiteto. Profe
sinėje pedagogo ir mokslinin
ko veikloje atskleidžiamas at
sakingumas, sąžiningumas, 
principingumas, kruopštumas, 
rengiant mokslinius darbus, 
užimant ir vykdant atsakin
gas pareigas. Pateikiama įvai
riarūšė visuomeninė veikla 
krikščioniškose organizacijo
se, rūpestis lietuvybės ateiti
mi išeivijoje.

J. Pikūno dorovinis brandu
mas, meilė gimtąjam kraštui, 
noras perteikti turimas žinias 
Lietuvos studentams (nuo 
1992 m. profesoriils dirba 
VDU psichologįjos katedroje) 
gali būti įkvepiančiu pa
vyzdžiu šiandieniniam Lietu
vos jaunimui.

Visa knygoje pateikiama 
medžiaga apie J. Pikūno gyve
nimą atliepia jo išsakytą sen
tenciją „Remdamiesi protu ir 
širdimi, darykime visa, kas 
gera, gražu, teisinga ir šven
ta” (J. Pikūnas „Nuo asmens 
iki asmenybės”. Ateitis, 1990 
m.)

Daug padėkos žodžių nusi
pelnė knygos autorė A. Vasi
liauskienė, su didele atsako
mybe pristačiusi plačiajai vi
suomenei J. Pikūno gyvenimo 
ir mokslo kelią.

VDU docentė B. Grigaitė

dyklų „Baltos lankos”, „Vaga” 
ir Vilniaus dailės akademijos 
leidyklos išleistos knygos 

prancūzų, anglų, vokiečių kal
ba bei žodynai. Atidarymo 
iškilmėse dalyvavo laikinasis 
reikalų patikėtinis Belgijai ir 
Liuksemburgui Vladimiras 
Jarmolenko, konsulė Lina. 
Terra, garbės konsulas N. Pa
rulis, kultūros atašė Eglė 
Saudargaitė bei Vilniaus dai
lės akademijos leidyklos atsto- 
vai- (BNS)

Knyga apie lietuvių mitologiją
Lietuvių literatūros ir tau

tosakos ' institutas lietuvių 
kalba išleido vieno garsiausių 
pasaulio indoeuropeistų, ly
ginamosios kalbotyros ir mi
tologijos tyrinėtojo, Kaliforni
jos universiteto profesoriaus 
Jaan Puhvel knygą Lyginamo
ji mitologija.

Pasak autoriaus,’ ši knyga 
yra ne tiek mokslo veikalas, 
kiėk, paskaitų kurso sąvadas. 
Lyginamosios mitologijos kur- 
są’Kalifomijos universitete J. 
Puhvel dėstė nuo 1960 metų. 
Anbt profesoriaus, nors suma
nyta ir subrandinta ji buvo 
daugiausia pačiuose Naujojo

Lietuvos kelias į NATO

Lietuvos kareivėliui medinis šaukštas turguje primena karei
višką košę. A. Žižiūno nuotrauka

Parėmus NATO Informaci
jos ir leidybos tarnybai, Balti
jos institutas Vilniuje išleido 
lietuvių ir anglų kalba nedide
lę, bet analizėmis ir mintimis

-atlupa ta.

Vertingas leidinys
Rugsėjo 11 d. Chodkevičių 

rūmuose (Lietuvos dailės mu
ziejuje) Vilniuje buvo pristatyta 
leidyklos „Aidai” išleista kny
ga, kuri, kaip teigiama, taps 
įvykiu Lietuvos humanitari
niame gyvenime.

Knyga Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštijos kultūra: ty
rinėjimai ir vaizdai — tai vie
nas stambiausių per pastarąjį 
dešimtmetį Lietuvos istorijai 
skirtų veikalų. 860 puslapių 
leidinį sudaro trisdešimt skir
tingoms kartoms ir mokslams 
— dailėtyrai, istorijai, filologi

Šiuolaikinė lietuvių literatūra 
Lenkijoje

Rugsėjo 6 d. Varšuvos vals
tybinėje bibliotekoje buvo 
pristatyta neseniai Lenkįjoje 
išleista lietuvių literatūros 
antologija Mindaugo sapnas. 
šis pristatymas buvo vienas iš 
Lenkijoje vykstančios kultū
ros savaitės renginių, skirtų 
abiejų valstybių diplomatinių 
santykių atkūrimo dešimtme
čiui.

Antologijos sudarytoja Vil
niaus poetė Alicija Rybalko 
gausiai susirinkusiems varšu- 
viečiams ir Varšuvos lietu
viams sakė, kad „prieš 20-30 
metų lenkų kalba buvo lei
džiamos lietuvių literatūros 
antologijos, tačiau lenkai nie
ko nežino apie praėjusio am
žiaus paskutiniojo dešimtme
čio lietuvių rašytojų kūrybą”.

300 puslapių antologijoje 
spausdinama 22 lietuvių poe
tų ir 13 prozininkų kūriniai. 
Tarp jų yra vyresniosios ir 
jaunesniosios lietuvių rašy
tojų kartos kūryba — poetų 
Valentino Sventicko, Algi
manto Baltakio, Vytauto Blo
žės, Justino Marcinkevičiaus, 
Albino Bernoto, prozininkų 
Mariaus Ivaškevičiaus, Jurgio 
Kunčino, Marko Zingerio ir 
kitų kūriniai. Antologijoje, 

pasaulio Vakaruose, Los An
geles, „bet savo šaknimis sie
kia senuosius krantus, tarp jų 
— ir gintarines Mare Balti- 
eum pakrantes, kur aųpį tebe- 
džiugina seniausios gyvos in
doeuropiečių kalbos skambe
sys”. Autorius tikisi, jog ši 
knyga pasiūlys vieną kitą 
įžvalgą, paakins mokslinin
kus imtis plačiau ir giliau ty
rinėti turtingą archajiškų bal
tų tradicijų lobyną.

Trijuose knygos skyriuose 
pateikiamos lyginamosios mi
tologijos tyrinėjimų kryptys, 
indų vedų, senovės Irano epo, 
Senovės Graikijos ir Romos, 

svarią, knygelę Lietuvos nacio
nalinio saugumo stiprinimas 
ir efektyvių sprendimų pa
ieška. Tai šiais klausimais 
šiemet Vilniuje įvykusios kon

jai, religijotyrai, — atstovau
jančių autorių darbai.

Kaip rašoma leidyklos pra
nešime, Eugenija Ulčinaitė, 
Eligijus Raila, Gintaras Beres
nevičius, Edvardas Guda
vičius ir kiti autoriai naujai 
pažvelgė į LDK kultūros isto
riją, traktuodami ją kaip 
reiškinį, sutelkiantį laike ir 
erdvėje išsklaidytus faktus į 
prasmingą visumą.

Knygos temų spektras itin 
platus — apranga, knygų lei
dyba, ligos ir epidemijos, mir
tis, moterys, pinigai ir kainos, 

šiek tiek nusižengiant sudary
mo principui, taip pat spaus
dinamas Ričardo Gavelio ro
mano Vilniaus pokeris iš
trauka, Romualdo Granausko 
proza bei Punsko poeto Sigito 
Birgelio eilės.

Knyga iliustruota lietuvių 
fotografo Algimanto Žižiūno 
nuotraukomis. Jos leidybą fi
nansavo Lenkijos Kultūros ir 
nacionalinio paveldo ministe
rija bei fondas „Lietuvos kny

Fotomenininkas Algimantas Žižiūnas. Nuotr. Algimanto Puidoko

keltų, germanų, baltų ir slavų 
mitų tradicijos bei pagrin
dinės mitų temos. Skyrių pa
baigoje pateikiama rekomen
duojama literatūra ir rodyklė.

Knygą Lyginamoji mitologi
ja iš anglų kalbos išvertė Lina 
Būgienė. Leidinį parėmė Atvi
ros Lietuvos fondas ir Atviros 
visuomenės institutas Buda
pešte.

Veikalas plačiajai visuome
nei pristatytas rugsėjo 6 
dieną, Atviros Lietuvos fondo 
patalpose, dalyvaujant pačiam 
autoriui bei lietuvių mitologi
jos tyrinėtojams habil. dr. Ni
jolei Laurinkienei ir dr. Gin
tarui Beresnevičiui. (Elta) 

ferencijos medžiaga.
Knygoje išspausdinta atsar

gos pik. lt. D. Skučo pra
nešimas apie Lietuvos kelią į 
NATO, atsargos pik. V. Eidu- 
kaičio — apie mūsų Valstybės 
teritorinės gynybos sistemą, 
dr. L. Astros — apie sociali
nius sunkumus ir vidaus 
grėsmės Lietuvoje, kapeliono 
mjr. P. Kavaliausko — apie 
religijų įtaką, siekiant iš
saugoti Lietuvos valstybinio 
saugumo pirmenybes, kiti 
kariškių ir mokslininkų pra
nešimai, o taip pat konferenci
jos rezoliucija. Be kita ko, re
zoliucijoje rašoma: „Pritaria
me Lietuvos Respublikos Sei
mo priimtiems dokumentams, 
išreiškiantiems Lietuvos siekį 
tapti NATO nare bei palai
kome Vyriausybės sprendimą 
skirti Lietuvos kariuomenei 2 
proc. Valstybės biudžeto pa

AjLN.
jamų”.

raganavimas, testamentai ir 
kitos. Kai kurios iš jų anks
čiau nebuvo visiškai arba 
menkai tyrinėtos. Vytautas 
Ališauskas, Liudas Jovaišas,, 
Mindaugas Paknys ir kiti su
darytojai skirtingus tekstus 
sujungė į.vieningą visumą.

Knygą Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštijos kultūra: tyrinė
jimai ir vaizdai recenzavo Vil
niaus universiteto Istorijos fa
kulteto dekanas daktaras Al
fredas Bumblauskas ir Lietu
vos istorijos instituto direkto
rius habilituotas daktaras Al
vydas Nikžentaitis. (BNS) 

gos”. Antologijos pristatyme 
savo kūrybą skaitė lietuvių 
poetai ir prozaikai. Lietuvių 
rašytojų delegacijai vadovavo 
Lietuvos rašytojų sąjungos 
tarptautinių programų direk
torius poetas Eugenijus Ali- 
šanka.

Po antologijos pristatymo 
buvo atidaryta „Gražiausių 
Lietuvoje išleistų 1996-2000 
metais knygų” paroda. Lietu
vos kultūros dienos Varšuvoje 
užbaigtos teatre „Studio” pa
rodant Rimo Tumino režisuo
tą M. Gogolio „Revizorius”.

(BNS)
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