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Santaros-Šviesos 48-asis 
suvažiavimas

~~ Keturių dienų 
dienoraštis

Šių metų Santaros-Šviesos 
konferencija, įvykusi Pasaulio 
lietuvių centre, Lemonte, 2001 
m. rugsėjo 6-9 d., palydėjo ir 
sutiko. Konferenciją atidaręs, 
Horstas Žibąs ją pasiūlė pra
dėti tylos minute — rugsėjo 2 
d,, netikėtai mirė ilgametė 
Santaros-Šviesos rengėja ir jos 
dalyvė, literatūros kritikė Ilo
na Maziliauskienė. Dar viena 
netektis, prieš penketą metų 
organizacija prarado savo spi
ritus movens,. kultūros socio
logą Vytautą Kavolį, prieš 
porą metų — puikų kalbėtoją, 
politologą Aleksandrą Štro
mą.,Tačiau Santara, kažkieno 
taikliai pavadinta „neorgani
zuota organizacija”, gyvuoja 
toliau, ją papildo nauji veidai. 
Šįmetiaė konferencija labai 
džiugino tuo, kad daug kal
bėtojų- buvo studentai, jauni
mas, vietinis ir iš Lietuvos, į 
JAV atvykęs tęsti studijų, tu
rintis noro dalintis savo su
kauptomis akademinėmis ži
niomis su savo tautiečiais ir 
taikyti jas savo aplinkai, nuo 
ko ir prasidėjo studentų, su
sibūrusių į Santaros-Šviesos 
federaciją, konferencijos prieš 
48 metus. Paskaitų temų ra
tas šįmetinėje konferencijoje 
buvo tradiciškai platus: politi-, 
kos, kultūros, istorijos ir so
cialinių aktualijų apžvalgos. 
Via iškildavo Amerikoje gyve
nantiems lietuviams itin svar
bi dviejų kultūrų — lietu
viškos ir amerikietiškos — 
sankirtos tema. Neužmiršta ir 
kūryba — literatūra, teatras, 
muzika.

Ketvirtadienis
Pirmoji paskaita, skaityta

Rašytoja Vanda Juknaitė ir Violeta Kelertienė.

Po sėkmingo koncerto Santaros-Šviesos suvažiavime. Iš kairės: Liora Grodnikaitė, Giacomo Rattari- 

no, Lakštuonė Vėžienė, Vytautas ir Irena Virkau. Juliaus Lintako nuotr.

Vygando Šiurkaus, pavadinta 
„Nepriklausomybės nuotykis 
globaliniame kaime”, patiems 
konferencijos organizatoriams 
to nesitikėjus, tapo tema, nu
žymėjusia ne tik pirmosios 
dienos, bet ir visos Santaros- 
Šviesos pagrindines gaires, 
aktualiausias jos problemas. 
Politinės, socialinės, ekono
minės ir istorinės įžvalgos, 
senųjų kritika ir naujos jų in
terpretacijos lydėjo kiekvieną, 
šiandieninei Lietuvos situaci
jai analizuoti skirtą, konferen
cijos paskaitą. Šiurkus savo 
paskaitos tikslus suformulavo, 
klausdamas: ką pastarajame 
dešimtmetyje reiškia būti su
verenia valstybe; kokia pačios 
globalizacijos reikšmė, arba 
kas gi yra tas naujas globalus 
kaimas ir kokią vietą jame 
gali užimti Lietuva? Nuo 1990 
m. visi mes esame ne tik savo 
nepriklausomybės nuotykių 
žiūrovai, bet ir dalyviai. Pa
skutiniųjų metų politiniai 
uždaviniai — stojimas (ar ne
stosimas) į NATO ir ES — 
supažindino Lietuvą su dar 
mažai diskutuojama globaliza
cijos sąvoka. Anot Šiurkaus, 
Lietuva priklauso tam pasau
lio visuomenės blokui, kuris 
pabrėžia išlikimo vertybes: 
šeimos, materialines. Iš dalies 
dėl tokios laikysenos, Lietu
voje ypač jaučiama viešų rei
kalų diskusijos stoka. Esame 
politiškai nebylūs arba tesuge
bame vartoti senus žodžius 
naujiems procesams įvardinti 
— tokia Šiurkaus diagnozė. 
Tai, kas Lietuvoje vyksta šiuo 
metu, toliau svarstė prane
šėjas, derėtų vadinti perei
namuoju laikotarpiu, kuriame 
būtina remtis globalizacijos 
sąvokomis bei jos principais.

Be to, pačiai Europai globali- 
zuojantis, kuriant naują pro
jektą — Europos Sąjungą, Lie
tuva ne tik turėtų prie jo pri
sidėti, bet ir suformuluoti 
naują savojo suvereniteto sam
pratą, į kurių būtų įtraukti in
tegracijos, narystės,, pasirinki
mo klausimai. Ir šiuos klausi
mus reikėtų klausti dabar, 
dar neįstojus i Europos Są
jungą. Šiurkaus nuomone, 
įsitraukimas į tokius debatus 
liudytų lietuvių sąmoningu
mą, o tai reiškia — lietuvių 
pozicijos aiškumą, taigi tai, ko 
Lietuvai šiuo metu labiausiai 
trūksta. Tuo tarpu šiandie
ninėje Lietuvoje nesigirdi po
kalbio visuomenėje, kaip pi
lietinio gyvenimo versmės. 
Tad pagrindinis Lietuvos už
davinys — išsiugdyti tokį 
identitetą, kuris nebūtų prieš
taringas nei ES, nei NATO. 
Pasauliui žengiant ten, kur jis 
pats dar nėra buvęs, geriau
sias pasiruošimas politinei ne
priklausomybei yra pati ne
priklausomybė — savo pra
nešimą užbaigė Šiurkus.

Jūra Avižienytė.

I

Rita Kavolienė (kairėje) ir Zina Katiliškienė klausosi paskaito* 
Santaros-Šviesos suvažiavime. Visos nuotraukos Juliaus Lintako

Kęstutis Nakas ir Audre I

Jūros Avižienytės paskaita 
„Pokalbiai Vilniaus Rotušėje 
apie Vilniaus praeitį, vaizduo
tę ir atmintį” buvo skirta 2000 
metais lapkričio 2 d. Vilniaus 
Rotušėje įvykusiam trijų No
belio premijos laureatų: Czes- 
low Milosz, Marijos Szimbors- 
kos ir Giunter Grasso susitiki
mui ir jo metu įvykusiai dis
kusijai. Be to, Avižienytė no
rėjo suvokti tame vakare jos 
pačios stebėtą, žiūrovų tarpe 
kilusi neapykantos proveržį, ir 
pabandyti jį išnagrinėti simp- 
tomatiškai. Savo paskaitą ji 
pradėjo nuo neapykantos feno
meno aptarimo, žvelgdama į jį 
iš psichoanalitinio taško. Vė
liau, pateikusi istoriko Egidi
jaus Aleksandravičiaus istori
jos ir atminties apibrėžimą ir 
jį kiek praplėtusi, Avižienytė 
trumpai apžvelgė diskusijos 
dalyvių pasisakymus apie mi
tą, atmintį ir istoriją. Pne 
neapykantos fenomeno prane
šėja sugrįžo, drąsiai klausda
ma: gal lietuviai turėtų gedeti 
ne tik savo praeities, bet ir da
barties? Klausimas buvo įdo
mus ir labai norėjosi išgirsta į 
jį atsakymą, tik gaila, kad 
pritrūko pastangų (ar jėgų?) 
tą padaryti. Tokių pastangų 
būta žiūrovų tarpe po šios pa
skaitos įvykusioje diskusijoje 
Jos metu ne vieno pasisakiu
siojo komentaruose nuskam
bėjo mintis apie retorikos, 
kuri atspindėtų dabartinę pa
dėtį Lietuvoje, nebuvimą — 
mintis, keliavus: iš vienos pa
skaitos į kitą per visą San
tarą.

Diskusijoje neliko apeitas ir 
žydų klausimas. Jis tapo savo
tišku preliudu vakare įvyku
siai dokumentinio filmo „Žydu 
mažumos gyvenimas Lietu

voje” peržiūrai. Filmą iš Lietu
vos atvežė Liūtas Mockūnas, jį 
komentavo Julius Šmulkštys. 
Trijų dalių dokumentinis fil
mas (rež. Vaidotas Raivytis! 
pasakojo apie žydų gyvenimą 
per visą Lietuvos valstybes gy-

Santaros-Svieses 4š-ojo suvažiavimo dalyviai. Juliaus Lintako nuotr.

vavune sstorųą. Nors dauge
liui saieje sėdėjusiųjų filmas 

pasirodė keat primityvokas, 

tai vienas ptrmųjų bandymų 
vaizdai* kalbėti apie žydų 

bendruomenes gyvenimą. pa
pročius. nkej^mą. bendravimą 

su šalia gyvenusiais lietuviais, 
kultūrą, žydų poiitmę laiky

seną jvainais Lietuvos istori
jos tarpsniais. Buitiški ir pa
prasti vft.zd »l jungtam i su 

istoriniais faktais ir statisti
niais dimoemnis. leido su
vokti mūsų periu žinojimo ri
bas bei spragas šts dokumen

tinis filmas — tai pirmieji 
lietuviu žingsniai dar visai 
neseniai bcvusios tokios gau
sios žydų bendra; menes link, 
bandant užmegzti dialogą su 

žydais ir, ne mažiau svarbu — 

su pačiais ne'mviais.

Penktadienis

. Druaąiias-

Penktadsen. konferenciją 
pradey- artrasfccška Illinois 

Čikagoje PLB Li- 
katedns dokto

ranto Žydrūne Drungilo pa
skaita arae virtuuiią realybe 
Jo ir Aižšns Veik kaitės pri- 
statyteoe Ttmsai-ų .dėtų dra
moje du vęnkej-ii Idealistas ir 
Reabstss dsskutavn rautos m- 
formsenes visuomenes ir m- 
terarto kaip bendravimo bū
do. prigimti Turėdamas kem
pe uter, m msemeto rys* žmo

gus gali bendrauti su kitais, 
dalintis ir gauti bet kokią, jį 
dominančią, informaciją, ne
svarbu, kur jis būtų. Inteme- 
tui nesvarbu atstumai, jis jun
gia žmones iš visų pasaulio 
kampelių j virtualias bendruo
menes, nepaisydamas tau
tybes. amžiaus, lyties ir kitų 
socialinių ribų. Kita vertus, 
"irtualaus bendravimo „beku- 
mškumas" ir nesukontroliuo
jamas informacijos srautas tri
na individo tapatybės ribas ir 
negali garantuoti jam absoliu
taus anonimiškumo. Virtua
lios erdves galimybės yra la
bai viliojančios, bet reikia su
prasti bei atsižvelgti ir į jos at
veriamus pavojus.

Giedrius Subačius.

Illinois universiteto Čika
goje PLB Lituanistikos kated
ros profesorius Giedrius Su- 
oačius savo paskaitoje kalbėjo 
apie Europos bendrinių kalbų 
istorijos tyrinėjimo problemas. 
Jis išskyrė 2 Europos bendri
nių kalbų grupes. Vienos gru
pes. kurios pavyzdys yra ben
drinė anglų kalba, bendrinės 
kalbos standartai formavosi 
Renesanso laikotarpiu (maž
daug 15-16 amžius). Kitos 
grupes, kūnai priskirtina ben
drinė lietuvių kalba, bendri
nės kalbos radosi Romantizmo 
laikotarpiu (maždaug 19 am
žius). Kalbėtojas pabrėžė, kad 
antruoju laikotarpiu susifor
mavusias bendrines kalbas 
galima laikyti modernesnė
mis, jų formavimas vyko 
sąmoningiau, kontroliuojamai 
Po paskaitos G. Subačius, ku
ris neseniai tapo nauju Lietu
vių kalbos instituto Vilniuje 
direktoriumi, sulaukė daug 
klausimų apie dabartinės lie
tuvių bendrinės kalbos padėti 
ir su ja susijusią Lietuvoje 
veikiančios Valstybinės kalbos 
komisijos veiklą. 4 • ~

Išeivijos literatūrologas Kęs
tutis Keblys savo paskaitoje 
dalinosi surinkta informacija 
apie knygų leidybą Lietuvoje, 
bandydamas atsakyti į klau
simą: knygų leidyba Lietuvoje 
— verslas ar šalpa. Kalbė
damasis su didžiausių Lietu
vos leidyklų vadovais, kalbė-

Kęstutis Keblys.

tojas sakė bandęs patikrinti 
keletą populiarių nuomonių: 
ar tikrai Lietuvoje klesti ir 
leidžiama tik komerciškai pel
ninga populiarioji literatūra, 
ar dėl komercinės leidybos 
politikos nenukenčia lietuviai 
rašytojai, ar teisingas mitas, 
kad leidyklos Lietuvoje ban
krutuotų, jei negautų val
stybės, visuomeninių organi
zacijų, užsienio valstybių ar 
privačių fondų subsidijų. Kęs
tutis Keblys pasidalino infor
macija apie leidyklas (iš viso 
Lietuvoje šiuo metu yra už
registruota apie 150), rėmėjus, 
knygų platinimą, rinką, apie 
tai, kiek leidžiama rimtosios ir 
kiek populiariosios literatū
ros, vertimų ir originalios kū
rybos, poezijos ir prozos. 
Kalbėtojas padarė išvadą, kad 
stambiosios lietuviškos leidyk
los moka daryti verslą ir, kaip 
bent jau pačios sako, nepra
pultų ir be subsidijų.

Lietuvos prezidento patarė
jas politologas Julius Šmulkš
tys savo paskaitoje apžvelgė 
žydų ir lietuvių santykius nuo 
Atgimimo pradžios, ypač daug 
dėmesio skirdamas vis dar 
neišspręstoms Antrojo pasau
linio karo metais vykusio žydų 
holokausto Lietuvoje proble
moms ir Lietuvos Respublikos 
Seimo veiklai jas spręsti. J. 
Šmulkščio paskaita buvo labai 
informatyvi ir visapusiškai 
aptarė aktualią tematiką, pra
dedant antisemitizmu bei 
žydų gelbėjimu ir baigiant da
bartine- Lietuvos žydų pa
dėtimi bei Lietuvos valdžios 
santykiais su Izraelio valstybi
nėmis ir visuomeninėmis ins
titucijomis. Nors neišspręstų 
problemų dar liko, nuo nepri
klausomybės atkūrimo pra
džios Lietuvos valdžios insti
tucijos dėjo ir deda pastangas 
išspręsti holokausto klausi
mus ir derinti savo veiklą su 
tarptautinėmis organizacijo
mis, sakė Šmulkštys.

Dar vienas naujas šįmetinės 
Santaros veidas — Kanadoje 
gimusi lietuvaitė Julija Šu
kytė Toronto universitete šie
met gavo daktaro laipsnį.

Nukelta į 2 psl
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Santaros-Šviesos suvažiavime (iš kairės): dr. Kęstutis P. Žygas iš Arizona Tempe universiteto, Rita 
Kavolienė, poetė Eglė Juodvalkė, Algirdas T. Antanaitis. Horsto Žibo nuotrauka.

Santaros-Šviesos suvažiavimas
Atkelta iš 1 psl. Rei
kia pasidžiaugti, kad jos diser
tacija iš lyginamosios lite
ratūros rėmėsi ir lietuviška te
matika, Lietuvos žydų rašy
tojo Icchoko Mero kūryba. Sū 
konferencijos dalyviais J. Šu
kytė ir pasidalino savo diser
tacijos įžvalgomis apie II pa
saulinio karo Vilniaus žydų 
geto patirtį ir jos rašymą. Sa
vo paskaitos pradžioje prisi
pažinusi, kad „mano tekstai 
mikčioja, nes juose susiduria 
kelios kalbos”, kalbėtoja iškėlė 
išvietinimo problemą. Jai pa
čiai, augusiai ir išsilavinusiai 
ne Lietuvoje ir nelietuviškoje 
kalbinėje aplinkoje, skaityti 
akademinę paskaitą savo lie
tuvių, kaip ji sakė „virtuvės”, 
kalba nebuvo lengva. Naudo
damasi tekstais, kaip realybės 
liudijimais, J. Šukytė aptarė 
Vilniaus geto fenomeną, kaip 
jis atsiskleidžia gyvenimo ir 
literatūriniuose tekstuose — 
Icchoko Mero romane Lygio
sios trunka akimirką ir biblio
tekininkės Onos Šimaitės, 
kuri, pasinaudodama tarny
bine padėtimi (buvo įleidžia
ma į getą surinkti knygų) 
rūpinosi jame įkalintų žydų 
gelbėjimu, laiškuose.

Julija Šukytė.

Architektūros istorikas Kęs
tutis P. Žygas savo paskaitą 
pradėjo intriga, pavadinęs ją 
„Lietuvos barokas detektyvo 
žvilgsniu”. Kalbėdamas apie 
baroką architektūroje, istori
kas pabrėžė, kad europie- 
tiškos baroko laikotarpio 
(1600-1750) architektūros ka
tegorijos ne visuomet tinka 
to meto Lietuvos statyboms. 
Lietuvoje baroko laikotarpiu 
daugiausia statytos medinės 
bažnyčios ir vienuolynai. Kal
bėtojas rodė baroko statybos 
pavyzdžių skaidres, ilgiau ap
sistodamas ties Tytuvėnų ir 
Pažaislio architektūriniais an
sambliais bei Šv. Kazimiero 
koplyčia Vilniaus arkikated
roje, taip pat ties klasikiniu 
baroko pavyzdžiu — Šv. Petro 
ir Povilo bažnyčia Vilniuje. Pa
sak Kęstučio P. žygo, spren
džiant pagal to meto didžiąsias 
statybas, Lietuva buvo turtin
gas kraštas, pvz., šv. Kazimie
ro koplyčia Žygimantui Vazai

III kainavo 3 milijonus auk
sinų. Pati šios koplyčioj staty
ba yra detektyvinė archi
tektūros mįslė, sakė kalbėto
jas ir bandė surasti atsakymą 
į klausimą, kodėl koplyčios vi
duje vyrauja neįprasta juoda 
spalva. Įtikinamiausias atsa
kymas, istoriko nuomone, yra, 
kad juoda spalva buvo tuo 
metu madinga, tai įrodo įta
kingiausių to laikotarpio Va
karų Europos didikų apranga 
ir šarvai.

Aušra Veličkaitė.

Penktadienį po pietų taip 
pat įvyko organizacinis posė
dis, kuriame išrinkta nauja 
Santaros-Šviesos federacijos 
valdyba (Rimvydas Šilbajoris, 
Aušra Veličkaitė ir Horstas 
Žibąs) ir konferencijos rengi
mo komisija (Violeta •Keler
tienė, Marija Paškevičienė, 
Henrieta Vepštienė ir Lakš- 
tuonė Vėžienė). Buvo skaitomi 
metiniai Mackaus knygų leidi
mo fondo (Lakštuonė Vėžienė) 
ir Metmenų žurnalo adminis
tracijos (Marija Paškevičienė) 
pranešimai. Vytauto Kavolio 
vardo premija (500 dol.) šie
met buvo paskirta Klaipėdos 
universiteto studentei politolo- 
gei Aušrai Graželytei už darbą 
„Europinė pilietybė: identifi
kacijos skersvėjai”.

Penktadienį taip pat įvyko 
tradicinis literatūros vakaras. 
Šiemet jame savo kūrybą skai
tė šešios moterys. Vitalija Bo- 
gutaitė savo poeziją dedikavo 
tragiškai žuvusiam santarie- 
čiui poetui Algimantui Mackui 
atminti. Kanadietė rašytoja 
Irena Guilford, kurios lietu
viškos tematikos romaną The 
Embrace lietuvių kalba ruo
šiasi išleisti Mackaus fondas, 
klausytojų dėmesiui pristatė 
ištrauką iŠ naujos savo rašo
mos knygos. Poetė ir rašytoja 
Eglė Juodvalkė paskaitė nau
jos poezijos ir ištraukas iš per
nai išleisto Cukraus kalno. 
Viešnia iš Lietuvos rašytoja 
Vanda Juknaitė dalinosi savo 
apysakos „Stiklo šalis” ištrau
komis. Apie tai, ką reiškia 
gimti Amerikoje ir augti lie
tuve, kalbėjo Daivos Marke
lytės tekstas. Julijos Švabai- 
tės poezija bylojo Vilniaus gat
vių vaiko lūpomis.

Šeštadienis
Trečią Santaros-Šviesos kon

ferencijos dieną pradėjo Arnol
das Pranckevičius, šiais me
tais baigiantis tarptautinės 
teisės studijas Colgate univer
sitete, New York valstijoje, 
Hamiltone. Jo paskaita, pava
dinta ,Ar verta Lietuvai stoti į 
NATO?”, iš kitų pranešimų iš
siskyrė kruopščiai parinkta 
itin gausia informacija. Savo 
paskaitoje pranešėjas pristatė 
ir analizavo keletą tarpusa
vyje susijusių temų: Rusijos 
grėsmės klausimą, Lietuvai įsto
jus, arba neįstojus, į NATO; 
pačios NATO organizacijos 
efektyvumo bei patvarumo 
klausimą. Jis klausė, kokia 
būtų stojimo į NATO ekono
minė kaina Lietuvai, kokia 
politinė kaina; kokios galimos 
alternatyvos, Lietuvai neįsto
jus į NATO; ir pagaliau — ar 
Lietuvos narystė NATO tikė
tina ir ar ji reikalinga. Už
baigdamas savo paskaitą, 
Pranckevičius siūlė kiek ki
taip pažvelgti į Lietuvos sie
kius. Kadangi, pasak jo, Baltijos 
valstybių likimas nėra vi
siškai jų pačių rankose, jau 
vien narystės NATO siekimas 
yra naudingas bei pozityvus 
Lietuvai. Pranešėjas buvo 
tvirtai įsitikinęs, kad, to siek
dama, Lietuva turi galimybę 
vėl atrasti savo europietiškąjį 
identitetą.

erdvė. Davoliūtė pastaruosius 
dešimtmečius yra linkusi va
dinti traumos industrija, ku
rios šūkis galėtų skambėti 
taip: „Sveiki atvykę į traumos 
industrijos laikus!” Iki tol eg
zistavusią kultūrą, pasak pra
nešėjos, pakeitė žaizdos kul
tūra, atsirado naujas herojaus 
tipas — „Eyewitness” arba liu
dininkas. Mėgindama trau
mos teorįją pritaikyti lite
ratūros studijose, Davoliūtė 
pastebėjo, jog traumos patirtis 
lieka už pačios patirties, už 
naratyvo, taigi, ir už lite
ratūros ribų. Paskaitą ji 
užbaigė traumos teorijos kriti
ka. Anot jos, traumos diskur
sas pernelyg lengvai pasiduo
da politinėms manipuliaci
joms, taip pat svarbūs yra eti
kos tapatybės klausimai. Jos 
nuomone, traumos kaip kul
tūrinio tilto idėja vis dėlto 
esanti pernelyg ribota.

Arnoldas Pranckevičius.

Paskaitos „Traumos repre
zentacijos holokausto ir gula
go liudininkų atsiminimuose” 
autorė Violeta Davoliūtė pri
statė iki šiol dar neanalizuotą 
ir lietuvių literatūrai bei 
kultūrai dar nebandytą taiky
ti traumos teoriją. Pranešėja 
paskaitą suskirstė į tris dalis:
1. traumos reikšmė; 2. trau
mos pritaikymas literatūros 
studijose ir 3. traumos teorįjos 
kritika. Davoliūtė traumos 
teorijos analizę pradėjo nuo 
sąvokos „trauma" aptarimo. 
Pasak jos, traumai nebūdin
gas laikiškumas. Ji egzistuoja 
viename laike — dabartyje. 
1960-1970 metais traumos 
sąvokai užkariavus psichoana
lizės teoriją, ji išpopuliarėjo ir 
visuomenėje. Tačiau tik 8-9 
dešimtmečiais trauma tapo 
viena svarbiausių temų bei 
sąvokų. Ji buvo lygiaverčiai 
sugretinta su postmodernizmo 
numylėtomis sąvokomis, to
kiomis kaip atmintis, kultūra,

šytojos kūrybos apžvalgos, 
drauge su lakoniškomis ir 
taikliomis Kelertienės pasta
bomis, pokalbis pakrypo dar 
vieno Juknaitės „hobi” link — 
rūpinimo gatvės vaikais, vasa
ros stovyklų jiems organizavi
mo ir įgytos patirties, šį darbą 
dirbant. Juknaitė, prisiminda
ma jo pradžią, pacitavo a.a. 
Vytautą Kavolį, anot kurio, 
„Viskam sugriuvus, žmogui 
lieka jo patirtis”. Ši mintis for
mulavo naujas, jau pačios 
rašytojos patirtimi paremtas 
įžvalgas. Pasak Juknaitės, at
sikūrus Lietuvos nepriklauso
mybei, nepaliaujamai buvo 
kartojama, kad išliks tik 
stiprūs, sveiki ir vieniši, o tie, 
kurie neturės šių išlikimo sa
vybių, bus pasmerkti pra
laimėjimui ir išnykimui. Įvar
dinusi šią skaudžią tiesą, Juk
naitė sakė supratusi, jog ji ir 
jos kartos žmonės liko silpno 
ir bejėgio pozicijoje. Būdama 
tokioje pozicijoje, ji ir sufor
mulavo savąjį identitetą. Čia 
ir reikėtų ieškoti Juknaitės, 
ne tik kaip rašytojos, bet ir 
apskritai jos kaip žmogaus 
vieno iš svarbiausių gyvenimo 
pasirinkimų — noro ir pa
siryžimo kalbėti už tuos, kurie 
tyli, kurie nemoka kalbėti. Va
landa su „mažakalbe rašytoja” 
(Violeta Kelertienė) ne vienam 
iš sėdinčiųjų salėje suteikė 
progą pamatyti dar vieną, iki 
šiol nepažintą, Lietuvos veidą. 
Veidą negražų ir nepatrauklų, 
paprastai niekam nerodomą, 
kurio vardu kalba moteris — 
rašytoja, mokytoja, mama.

Apie lietuviškus įvaizdžius 
Amerikos kultūros kontekste 
su lietuviškų pjesių autoriu
mi, režisieriumi ir aktoriumi 
Kęstučiu Naku kalbėjosi ak
torė Audrė Budrytė popie
tinėje Santaros programoje. 
Nors jų pasirodymą greičiau 
galėjai pavadinti ne pokalbiu, 
o dviejų dalių „performansu”. 
Pirmoje dalyje Nakas iro
niškai ir rimtai pasakojo apie 
savo vaikystę, paauglystę ir 
jaunystę lietuviškoje šeimoje, 
gyvenančioje Amerikoje, apie 
savo lietuvišką-amerikietišką 
identitetą, apie tai, kaip ilgą 
laiką jis, kaip ir kiti jau Ame
rikoje gimę lietuvaičiai, nesi
jautė esąs nei lietuvis, nei 
amerikietis. Dabar Nakas ga
lėtų būti pavyzdys menininko, 
sėkmingai sujungusio lietu
viškumą ir amerikietiškumą į 
naują junginį — meninį iden
titetą. Antroji dalis buvo skir
ta Nako kūrybos pristatymui: 
dviejų kūrinių skaitymui ir 
improvizacijai. Didžiausio dė
mesio susilaukė keturių dalių 
pjesė, pavadinimu „When 
Lithuania Ruled the VVorld”. 
Nakas, aktorės Budrytės tal
kinamas, suvaidino keletą 
ištraukų iš pirmosios ir ketvir
tosios šios pjesės dalių. Pasta
roji planuojama pastatyti vie
noje iš Čikagos teatrų salių.

Violeta Davoliūtė.

Antropologiją Pittsburg uni- . 
versitete studijuojanti, Nerin
ga Klumbytė savo paskaitoje 
„Socialinė inžinerija ir žinoji
mo konstravimas Europos 
Sąjungos ir Lietuvos integraci
jos diskursuose” analizavo 
Lietuvos integracijos į Europą 
problemas. Ypač daug dėme
sio pranešėja skyrė kalbėjimo 
ir galvojimo problematikai 
Lietuvoje, keldama klausimą
— kodėl Lietuvos retorika su
tampa su Europos Sąjungos 
retorika. Kaip ir Vygandas 
Šiurkus, Klumbytė kritikavo 
Lietuvos nesugebėjimą atpa
žinti problemas ir jas spręsti. 
Jos atlikta lietuviškų doku
mentų analizė parodė, jog šiuo 
metu Lietuvoje vyraujantys 
tekstai riboja Lietuvos tau
tines, politines ir kitokias per
spektyvas. Partnerystės, pra
nešėjos nuomone, čia labai 
mažai, nes visi projektai bei 
su jais susiję dokumentai su
daromi ne Lietuvoje, o Briu
selyje. Todėl ir Lietuvos santy
kis su Europa nėra iki šiol su
formuluotas. Savo paskaitą 
Klumbytė pabaigė apie Lietu
voje vyraujanti bekompromisį 
pasirinkimą — arba Rytai, 
arba Vakarai. Pasak jos, poli
tikų svarstomuose neegzistuo
ja pilkoji zona, todėl — reziu
mavo pranešėja — Lietuvai 
būtina išmokti vesti derybas 
su Europos Sąjunga kitame 
lygmenyje ir aklai nepriimti 
visko, kas nuleidžiama iš 
Briuselio.

Laukimas ir nežinia — taip 
turbūt tiksliausiai būtų gali
ma nusakyti tą tylą, kurią 
galėjai jausti salėje prieš po
kalbį su viešnia iš Lietuvos, 
rašytoja ir dėstytoja Vanda 
Juknaite. Illinois universiteto 
Čikagoje PLB Lituanistikos 
katedros vedėja prof. Violeta 
Kelertienė, pristatydama ra
šytoją, prasitarė, jog Vanda 
Juknaitė — tai paskutinė Ilo
nos Maziliauskienės dovana 
Santaros-Šviesos konferencijai 
ir santariečiams. Ta dovana
— tai keturių kūrinių: novelių 
knygos Ugniaspalvė' lapė 
(1983), romano Šermenys 
(1991), apysakos Stiklo Šalis 
(1996) ir dramos Formulė 
(2000) autorė. Po trumpos ra

Saulė Buzaitė.

Saulės Buzaitės paskaita, 
intriguojančiu pavadinimu 
„Amerikos kultūros poveikio 
apraiškos JAV studijuojančių 
lietuvių (pa)sąmonėje: sapnų 
studija”, kaip ir reikėjo tikėtis, 
rėmėsi psichoanalizės teorija

Rimvydas Šilbajoris. Horstas Žibąs.

ir jos metodais. Saulė Buzaitė 
yra Pacifica Graduate Insti
tute doktorantė, šiuo metu at
liekanti internatūrą „Štili Be- 
haviour Medical Group”. Pri
statydama savo paskaitos teo
rines prielaidas, būtent, vieną 
iš tarpkultūrinės psichologijos 
aspektų — akultūrizaciją (kul
tūros perėmimą), pranešėja 
išskyrė keturis galimus kul
tūros perėmimo kelius: 1. 
asimiliaciją, 2. identifikaciją,
3. marginalizaciją, ir 4. sepa- 
raciją. Vėliau, pateikusi trum
pą keturių Amerikoje studi
juojančių studentų sapnų ana
lizę, Buzaitė atkreipė dėmesį į 
per visus keturis sapnus pasi
kartojančias temas, detales, 
metaforas. Jos nuomone, su
sidūrę su svetima kultūra, visi 
studentai (pa)sąmonėje išgy
veno prievartos ir nesaugumo 
jausmus. Ir, nors Buzaitė ne
apibendrino šioje konferenci
joje pristatytų tyrimų, paskai
ta susilaukė didelio žiūrovų 
dėmesio.

Trečioji Santaros-Šviesos 
diena pasirodė ilgesnė, nei or
ganizatorių buvo planuota — 
Zenonas Rekašius pareiškė 
norą sugrįžti prie 1940-1941 
m. Lietuvos laikotarpio ir dar 
kartą paanalizuoti Laikinosios 
vyriausybės posėdžių protoko
lus bei nutarimus, kurie šį 
pavasarį buvo atrasti M. 
Mažvydo Nacionalinės biblio
tekos rankraščių skyriuje ir 
Lietuvos Gyventojų genocido 
ir rezistencijos tyrimo centro 
išleisti atskira knyga. Prista
tydamas savo temą, Rekašius 
pažymėjo, jog tai bus tęsinys 
to, ką jis kalbėjo šioje pačioje 
salėje prieš dvejus metus — 
kodėl 1940 m. į Lietuvą atėjus 
vokiečiams, Lietuva netapo 
tuometinės Vokietijos sateli
tu. Pasak pranešėjo, tuomet, 
prieš dvejus metus, jis ne
galėjo į šį klausimą atsakyti, 
nes tam nebuvo tinkamos dir
vos. Dabar, atsiradus nau
jiems šaltiniams bei naujai in
formacijai, Rekašius pabandė 
sugrįžti prie savo temos ir iš 
naujo ją paanalizuoti.

Šeštadienio vakarą Santaros 
konferencįjoje skambėjo klasi
kinė muzika. Lietuvių Dailės 
muziejuje koncertavo mezzo- 
sopranas Liora Grodnikaitė ir 
pianistas Giacomo Battarino. 
Jie atliko J. Brahms, H. Wolf,
F. Liszt, G. Mahler, C. De- 
bussy, M. Ravel ir R. Žigaičio 
kompozicijas. Publika prašė 
kartoti. Klausytojus sužavė
jusi, dainininkė dainavimo 
mokėsi Vilniaus muzikos aka
demijoje, šiuo metu studijas 
tęsią Oberlin Conservatory of 
Music, Oberlin, Ohio. Tikėki
mės, kad pasinaudos proga ją 
pasikviesti bei pasiklausyti ir 
plačioji Amerikos lietuvių kla
sikinės muzikos mylėtojų vi
suomenė.

Sekmadienis

Sekmadienio rytą Santaros 
dalyvius į paskutinę šįmetinės 
konferencijos paskaitą surin
ko literatūrologas profesorius 
Rimvydas Šilbąjoris. Kaip vi
sad, nuotaikinga jo paskaita 
šįkart buvo skirta Lietuvos 
švietėjo vyskupo M. Valan-

čiaus jubiliejui. Vyskupas Mo
tiejus Valančius žinomas ne 
tik savo ganytojiška, blaivybės 
ir kultūrine veikla, bet ir kaip 
rašytojas. R. Šilbajoris kalbėjo 
apie jo apysaką Palangos 
Juzė, kuri džiugina skaitytoją 
paprastai literatūroje retai su
tinkamų ištiktukų gausa.

48-toji Santaros konferenci
ja savo dalyvių neapvylė. Apie 
jos reikalingumą ir Santaros- 
Šviesos federacijos tikslų ak
tualumą byloja Lietuvos prezi
dento, vieno Santaros-Šviesos 
federacijos pradininkų,, Valdo 
Adamkaus atsiųstas sveikini
mas: „Jau 48-tąjį kartą susi
renkame vedami tos pačios 
idėjos, būtent puoselėti savo 
tautos kūrybinį potencialą, 
pristatyti jį pasauliui, stiprin
ti mumyse atvirumą pasau
liui, pakantumą priešingai 
nuomonei. Šiandien Lietuva 
gali naudotis pilnutine laisve, 
tačiau ar mes tuo pasirtaudo- 
jame? Čia ir iškyla šiandieniai 
nauji įsipareigojimai Santa
ros-Šviesos federacijai. Mes 
turime prisiimti atsakomybę 
už puoselėjimą ir skiepijimą 
laisvos ir atviros visuomenės 
principų tiek savųjų tarpe, 
tiek tų tikslų įtvirtinimo Lie
tuvos visuomenėje. Glaudus 
bendradarbiavimas tarp iš
eivijos ir Lietuvos bendra
minčių paspartins mūsų tau
tos įsitraukimą į laisvųjų 
tautų bendruomenę. . Esu 
įsitikinęs, kad esame pajėgūs 
tai atlikti, tuo labiau, kad 
daug sunkesnėse sąlygose 
Santaros-Šviesos federacija 
atliko panašią misiją lietu
vybės baruose”.

Dalia Cidzikaitė 
Aušra Veličkaitė

PAŽINTIS SU JAPONIJOS
DAILIAISIAIS AMATAIS

•4 * *
Rugpj. 21 d Lietuvos dailės 

muziejaus Vilniaus paveikslų 
galerijoje atidaryta paroda 
„Šiuolaikiniai dailieji Japoni
jos amatai”. Tai Japonijos 
fondo kilnojamoji paroda, ku
rios eksponavimu Lietuvoje 
rūpinasi Japonijos ambasados 
informacijos ir kultūros cen
tras su Lietuvos dailės mu
ziejumi.

Ši paroda, kaip sakė Vil
niaus paveikslų galerijos ve
dėjas Vytautas Balčiūnas, nuo 
rugpjūčio 1 dienos buvo eks
ponuojama Palangos Girttaro 
muziejuje, o Vilniaus paveiks
lų galerijoje veikė tik savaitę 
— iki rugpjūčio 26 dienos.

Nuo Japonijos ambasados 
Vilniuje įkūrimo 1997 metais 
į Lietuvą, pasak V. Balčiūno, 
kasmet atsiunčiama po vieną, 
Japonuos fondo inicijuotą, kil
nojamąją parodą. Šiais metais 
Japonijos fondo pristatomoje 
Tokijo nacionalinio muziejaus 
dailiųjų amatų parodoje — 
64 darbai iš molio, stiklo, me
džio ir metalo.

Tokijo muziejininkų teigi
mu, nuosekliai perimdami ir 
tobulindami kitų kraštų, pir
miausia Kinijos ir Korėjos, pa
tirtį, japonų amatininkai il
gainiui suformavo unikalią 
rafinuotą meninę tradiciją.

.i ..i
..(Elta)
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Pranas Visvydas Pradžia ir pabaiga...
NEW YORK l!)50

Dienos ir naktys ilgisi žemės, ne vandenyno. 
Rytojaus dieną, žinau, kad tarnausiu miestui.
Vėsą turėklų jau glosto Manhattan pašvaistės. 
Laivą artėjantį stebi nemiegančio uosto akys —

Dokai ir keltai, krovinių stirtos, reklamos... 
Sąmonėj blėsta Europos vardai. Žiūriu į erdvę 
Miesto regėto žurnalų paveiksluos, filmuos...
Jo artumos įkvėptas, hegzametrą tyliai skanduoju:

Mes atitolom nuo karo dievaičių, rytoj patirsim 
Naujo žemyno mąslingąją laisvę ir gatvių buitį.
Gal paveldėsim pirmųjų ateivių ištvermės kraitį.
Jų atminimai buriąs krante ir mus pasitinka.

O kaip šviesu! Abipusio eismo žėrinčios žirklės 
Į gabalėlius sukarpo ilgai mus lydėjusią maršką. 
Būk gailestingas, mieste! Būki pradžia ir darbas. 
Mes paskandinom Atlante epochos šmėklišką veidą,

****

Elegija žuvusiai Biatričei, N., 
pagal kadaise populiarią melodiją

Taip atsitiko. Netikėtai.
Supratau —
dangoraižiuose amžinybė 
man ir tau.

Iš jų liepsnojančių viršūnių 
ateini
pabūti šiam metropolyje 
savimi,

dar neišvaikščiotoj Troškimų 
avenue,
kur gelsvo namo prieglobstyje 
gyvenu,

su mylimų poetų knygom 
ir gaidom,
ir tavo žvilgsnių palytėtom 
prieblandom.

Vėl,žuvusiųjų vėlės sklando 
su garsais,
ir jų melodijoj ryškėji 
vėl visa,
tarytum Dantės idealas 
įstabus,
atėjusi kažko paklausti 
ir pabūt

su Liūdesiu, o Biatriče... 
ar išties
dangoraižiuose amžinybė 
mums didės!

Su knyga — nuo 
Sedos iki Melbourno

Remigijus Misiūnas

Prisimenant š.m. rugsėjo 11-ąją New York mieste Įvykusių didžiąją Amerikos tragediją — teroristų 
sunaikintus VVorld Trade Center (Pasaulio prekybos centro) dangoraižius, verta grįžti į praeitį ir 
prisiminti jų statybos eigą, kurią anuomet nuotraukose įamžino žinomas Amerikos lietuvių visuo
menininkas Petras Ąžuolas, gyvenęs New Yorke. O pabaiga, kurios P. Ąžuolui jau neteko sulaukti — 
įamžinta šimtuose nuotraukų viso pasaulio žiniasklaidoje.

Būna žmonių, kurių veikla, 
žvelgiant iš laiko tolumos, 
atrodo šakota, tarsi medis, ir 
sunku pasakyti, kas jiem buvo 
svarbiausia gyvenime. Kitą
syk, net ir gerai įsižiūrėjus, ir 
tik po to spėjant, lieka klaidos 
rizika.

Vienu tokiu sunkiai nusako
mu žmogumi galima laikyti ir 
Antaną Krausą. Ginies 1905 
m. tolimame Žemaitijos kam
pe — Sedoje, jis nuo jaunumės 
pasižymėjo veiklos įvairove. 
Dar besimokydamas Telšių 
Valančiaus gimnazijoje, jis su 
R. Serapinu įsteigė „Sielos 
kultūros ratelį” ir porą metų 
leido neperiodinį laikraštį 
Šaltinis, priklausė V. Kudir
kos literatūros būreliui bei 
Vegetarų draugijai, leido jų 
laikrašti Širdies liepsna, be to, 
nuo vaikystės buvo vydūnistu. 
Būdamas 18 metų, savo gim
toje Sedoje 1923 m. įsteigė 
viešą biblioteką.

Vytauto Didžiojo universi
tete, kur A. Krausas studijavo 
humanitarinius dalykus, jis 
priklausė Humanitarų, S. 
Daukanto ir Filosofų draugi
joms bei buvo abstinentų 
sąjūdžio dalyviu. Vėliau, dirb
damas įvairiose Lietuvos gim

nazijose, Šiauliuose buvo Gy
vulių globos draugijos sekre
toriumi, įsteigė pirmąjį Lietu
voje moksleivių Gyvulių globo
tojų ratelį gimnazijoje ir iš
leido gyvulių globos antologiją 
Mūsų bičiuliai (1936). Rokišky 
buvo moksleivių šaulių būrio 
vadu, Skuode įsteigė Skautų 
vietininkiją, priklausė dr. J. Ba
sanavičiaus mokytojų ir Lietu
vių tautininkų sąjungoms.

Pasitraukęs į Vakarus, A. 
Krausas dirbo Detmoldo, Gre- 
veno ir Augustdorfo gimnazijų 
vicedirektoriumi, tačiau ryš
kiausiu jo stovyklinio laik
mečio gyvenimo puslapiu tapo 
vadovavimas Detmolde dirbu
siam Skautų brolijos spaudos 
skyriui. Jau 1945 m. rugsėjy 
buvo pradėtas leisti neperiodi
nis leidinys Skautybė, kurio 
iki 1948 m. pasirodė trylika 
numerių. Nuo 1946 m. pra
džios pradėjo eiti mėnesinis 

žurnalas Skautų aidas (iš viso 
išleistas 31 numeris), gegužy 
pasirodė žurnalas Tėvynės 
šešėly. 1946 m. skyrius ėmėsi 
ir knygų leidybos, ir iki veik
los pabaigos 1949 m. dienos 
šviesą išvydo dešimt knygų. 
Jas galima skirstyti į tris

grupes. Vieną sudarytų ketu
rios, skautams skirtos, kny
gos. Kitą — leidiniai vaikams, 
konkrečiai, A. Krauso sudary
ta dviejų dalių antologija Gy
vulių draugas (1946), kur til
po keliolikos lietuvių (J. 
Biliūno, M. Valančiaus, V. Ta- 
mulaičio ir kitų) bei kita
taučių (S. Lagerlof, Z. Mauri- 
nos ir kitų) kūriniai apie 
gyvūnus ir B. Voveraitės (P. 
Orintaitės) scenos pasaka 
„Žirgonė ir Gailė” (1948 m.).

Svarumu išsiskiria Spaudos 
skyriaus išleisti ten pat, Det
molde, prisiglaudusio Vydūno 
darbai (beje, A. Krausas skel
bėsi esąs Vydūno raštų lei
dėjas, ragino burtis ir iš
spausdinti filosofo rankraš
čius). Viena jų buvo Vydūno iš 
sanskrito versta Bhagavad 
Gita-Palaimintoji giesmė, ku
rios kalbą taisė A. Krausas. 
Kitų dviejų Vydūno knygų 
išleidimui jis rado finansinę 
paramą. Taip su B. Gaidžiūno, 
dr. Br. Nemicko bei Mažosios 
Lietuvos veikėjų: E. Liaudins- 
kienės, J. Didžienės, J. Šim
kaus ir F. Šlenterio pagal
ba bei Lietuvių tautinio są
jūdžio lėšom pasirodė veikalai 
Kalėjimas-laisvėjimas ir Tau
resnio žmogiškumo užtekėji
mas: kada karų nebus.

Be knygų ir periodinių leidi
nių skyrius išleido visą eilę 
smulkių spaudinių, pavyz
džiui, Z. Kolbos paveikslo 
„Tremtiniai” reprodukciją, A. 
Žmuidzinavičiaus „Regėjimas.” 
ir kitus; skautiškus plakatus, 
popierių laiškams, skautiškus 
vokus ir kitą.

Pats A. Krausas buvo pa
ruošęs platesnį leidinį vado
vams ir antrą Skautybė ber
niukams laidą, tačiau, pirmą 
knygą apsiėmę išleisti, anglų 
skautininkai netesėjo, o kitą 
prapuldė valiutos reforma Vo
kietijoje 1948 m. Už paskutinį 
Skautų aido numerį spaus
tuvė pateikė sąskaitą DM, 

»kuri buvo didęlė ir neišlygi
nama. Bankrutavus knygas 
platinusiam brolijos tiekimo 
skyriui, spaustuvė skautams 
grasino teismu. Pasiderėjus 
sąskaita kiek sumažėjo, bet 
vis vien liko įspūdinga. Kad 
atsiskaitytų, A. Krausas ry
žosi išleisti jo su E. Raikeniu 
paruoštą knygą Tau, skilti- 
ninke. Smarkiai padirbėjus 
keletą savaičių, ir paskelbus 
visuotinį skautiškų leidinių 
platinimo mėnesį, šiaip taip 
pavyko apmokėti sąskaitas bei 
išleisti knygą, bet tuo spaudos 
skyrius baigė savo dienas.

Skyriaus leidiniai buvo nedi

delės apimties (ko gero, ir dėl 
to, kad nei vienai knygai ne
pavyko gauti popieriaus ofi
cialia kaina) ir gan kuklios po
ligrafinės kultūros, kai ku
riuose, spaustuvėms neturint 
lietuviškų ženklų, vartoti vo
kiški. Tiesa, vieną kitą knygą 
vaikams pasisekė išleisti spal
votai. Matyt, A. Krauso nuo
pelnas, kad Vydūno knygose 
išliko jam būdinga rašysena. 
Dėl laikmečio sunkumų nepa
vyko tesėti pažadų išleisti A. 
Ružancovo parengtą skautiš
kosios spaudos bibliografiją ir 
naują Vydūno Prosenių (pra
bočių) šešėlių laidą.

Žinia, be finansinių sun
kumų, Spaudos skyriaus veik
los pabaigą lėmė ir masinė 
emigracija. Skautų veiklos 
centras persikėlė į JAV, o pats 
A. Krausas pasuko į Austra
liją. Čia per rūpesčius kasdie
nine duona neužmiršo ir lietu
viškos veiklos. Dirbo sekma
dieninėje mokykloje, bendra
darbiavo periodinėje spaudoje. 
Nuo 1949 m. priklausė Lietu
vių kultūros fondui, buvo jo 
Australijos apygardos valdy
bos narys, Mažosios Lietuvos 
bičiulių draugijos nariu, il
gamečiu PLSS Australijos ra
jono vadu, vėliau, pasitraukęs 
iš šių pareigų, 7 deš. — skau

tų rajono spaudos skyriaus 
vedėju, ALB Krašto valdybos 
švietimo ir kultūros tarybos 

nariu, prie ALB KV veikusios 
Krašto Kultūros tarybos li
tuanistinės sekcijos seniūnu.

Veik nuo pirmųjų metų nau
joje šalyje A. Krausas užsiėmė 
ir knygų platinimu. Jis jau 
turėjo patirties iš Vokietijos, 
kai prekiavo skyriaus leidi
niais, tačiau Australijoje buvo 
visai kitos sąlygos. Lietuviai 
buvo išsibarstę keliose di

delėse, viena nuo kitos toli
mose, vietovėse, o santykius 
su leidėjais kitose šalyse labai 
varžė valdžios leidimas siųsti 
pinigus, pavyzdžiui, į JAV tik 
kartą per mėnesį. Tiesa, 
žmonės visada randa kaip 
apeiti panašius draudimus — 
sakysim, A. Krausas tokiu at
veju naudodavosi kaimynų 
vardais (aišku, su jų sutiki
mu), tačiau vis tik tai gerokai 
apsunkindavo darbą.

Nukelta į 4 psl
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Knygos šven tė
Kai prieš kelerius metus 

rašytojos Nijolės Jankutės 
knygos Atvirukai ištraukos 
pasirodė Drauge, daug kas ją 
sveikino, džiaugėsi ir ragino 
išleisti knygą. Vienas sveikin
tojų buvo poetas Bernardas 
Brazdžionis. Jis rašė: „...Tai 
tikros rašytojos darbas... Svei
kinu! Tai ne vienai dienai 
parašyta”. O rašyt. Jugis Jan
kus rašė. „...žodžių sudėstymo 
paprastume glūdi pritrenkian
ti jėga^.”

Atvirukai reta kelionių kny
ga. Autorės pastabumas ir 
stiliaus grakštumas yra nuos
tabus. Štai du epizodai. Au
torė Vienoje, Kunsthistoris- 
ches Museum. Ji rašo: „Štai 
Rubensas ir jo apkūnios, nei 
dietų, nei gorsetų nepaži- 
nusios, moterys, tokios auk
sinės, apvalios, kaip Užga
vėnių spurgos”. Nijolė Italijoj, 
plaukia į Mėlynąją grotą.

„Tuku-tuku-tuku, tuksena 
medinio sunkaus luoto seno
viškas motoriukas... Tuku- 
tuku-tuku — į Grotta Azzur- 
ra! O grotoj — mėlyna pasaka 
ar žydras sapnas... Gilumoj 
vanduo juodas, bet netoli an
gos jis, neturiu žodžių apsaky
ti, neįtikėtino žydrumo. Ne, 
vanduo ne tik žydras, jis 
šviečia. Rodos olos dugne 
degtų užburta šaltoji ugnis. 
Panardinu rankas. Štai jos 
žydros ir šviečia... Santa Lu- 
cia! — užtraukia mūsų irl^li- 
ninkas”.

Taigi, ta knyga Atvirukai, 
„ne vienai dienai parašyta”, 
anot poeto Bernardo Braz
džionio, laimėjo 1999-tųjų me
tų Lietuvių rašytojų draugijos 
literatūros premiją, kurios 
mecenatas yra Lietuvių fon
das. Tos premijos įteikimo va
karas įvyko 2001 m. spalio 5 
d. Čikagoje Jaunimo centre, 
Čiurlionio galerijoje. Knygos 
mylėtojų prisirinko pilna 
Čiurlionio galerija.

Lietuvių rašytojų draugijos 
pirmininkė Stasė Peterso
nienė prie garbės stalo pa
kvietė laureatę Nijolę Janku
tę, Lietuvių fondo atstovą 
Kęstutį Ječių, Vydūno fondo 
(knygos leidėjo) pirmininką 
Vytautą Mikūną ir literatū
rinės premijos komisijos pir
mininką rašytoją Stasį Džiu

gą-
Stasė Petersonienė peržvel

gė rašytojos Nijolės Jankutės 
darbštų, kūrybingą gyve
nimėlį, jos didelį kūrybos 
kraitį — 10 parašytų knygų, 
ir pakvietė Aldoną Šmulkš- 
tienę, laureatės bičiulę, pla
čiau pakalbėti apie Atvirukus. 
Paskaitininkė supažindino 
klausytojus su grakščiu kny
gos stiliumi, dideliu pastabu
mu ir ypatingų žodžių parin
kimu įvairiose situacijose.

Premįjos paskyrimo aktą 
perskaitė rašyt. Stasys Džiu
gas, premijos skyrimo komisi
jos pirmininkas, o Lietuvių 
fondo premįją įteikė Lietuvių 
fondo tarybos narys Kęstutis 
Ječius, laureatei linkėdamas 
ir toliau kurti.

Prasidėjo sveikinimai ir 
glėbiai gėlių mielajai rašytojai 
Nįjolei. Sveikino Vytautas 
Mikūnas, Vydūno fondo pir
mininkas, pastebėdamas, kad 
jau baigiama išparduoti antro
ji Atvirukų laida. Džiaugėsi 
šiuo gražiu literatūros vakaru 
ir pageidavo, kad daugiau 
tokių vakarų būtų.

„Sveikiname premijos įtei
kimo proga. Apkabinam ir 
bučiuojam. Dovilė ir Arvy
das". Tai iš tolimos Australi
jos. Duktė ir žentas.

Labai šiltas buvo rašytojo 
Jurgio Jankaus sveikinimas 
raštu.

Gėlėm ir gražiais žodžiais

Rašytoja Nijolė Jankutė.

sveikino Lietuvių rašytojų 
draugija, draugė Nemira
Šumskienė, skaučių „Verps
čių” vardu — Marytė Utz, 
Vydūno fondo vardu — Jūratė 
Variakojienė, Skautų aido — bu
vusios redakcinės „Pelėdų 
skilties atstovė Janina Miku- 
taitienė, Emilijos Platerytės 
skautininkių būrelio vardu — 
Dana Barienė, JAV LB 
kultūros tarybos pirm. M. Re
inienė.

Meninę programą atliko so
listė Nijolė Penikaitė ir pia
nistė Gintė Čepinskaitė. Taip 
gražiai tą vakarą derinosi 
kūrybinis žodis, daina ir mu
zikos akordai. Abiem progra
mos atlikėjoms publika plojo, 
plojo.

Baigiant šį vakarą, žodį tarė

laureatė Nijolė Jankutė. Ji 
kukliai užsiminė visus pagyri
mus, dėkojo Lietuvių fondui, 
Lietuvių rašytojų draugijai, 
svečiams ir paskaitė savo kū
rybos tris eilėraščius „Čika
ga”, „Vilnius”, „Vasara išeina”. 
Tai eilėraščiai iš būsimos eilė
raščių knygos.

Šio gražaus vakaro dalyviai, 
pasivaišinę, pasišnekučiavę, 
skirstėsi giedra nuotaika, 
dėkodami rengėjams, kad pro
grama buvo neištęsta, truko 
tik 1 vai. 15 min.

Daugelis priminė rašytojai 
Nijolei Jankutei, kad laukia 
naujų Atvirukų, šį kartą iš 
Lietuvos „Žvilgsnių”, kuriuos 
skaito Drauge ir klauso per 
„Margučio” radiją.

St. Petersonienė

Rašyt. Nijolei Jankutei literatūros premijos įteikimo vakaro pro
gramos dalyviai. Sėdi iš kairės: Aldona Šmulkštienė, rašyt. N. 
Jankutė, Lietuviu rašytojų draugijos pirm. Stasė Petersonienė; 
stovi: Kęstutis Ječius, Jūratė Variakojienė, Vytautas Mikūnas, 
Stasys Džiugas.

Vydūno fondas remia 
Lietuvos studentus

2001 m. gegužės 28 d. Kau
no Technologijos universitete 
(KTU), Fundamentaliųjų 
mokslų fakultete vykusios 
mokslinės konferencijos „Spin
duliuotės sąveika su medžiaga 
ir jos naudojimas technologi
joje” atidarymo metu, buvo 
įteikta Vydūno fondo prof. 
Igno Končiaus vardinė stipen
dija. Jos laimėtojas — tai III 
kurso studentas Gediminas 
Jasinąkas.

Šis stropus ir gabus jaunuo
lis puikiai (9.8 vidurkiu) bai
gęs Druskininkų vidurinę mo
kyklą pasirinko fizikos stu
dijas KTU. Šį pavasarį jis 
ypač gerais pažymiais (de
šimtukais) išlaikė III kurso fi
zikos disciplinas: fizikinio ek
sperimento metodologija, ter
modinamika ir statistinė fi
zika, kvantinė mechanika, 
matematinė fizika.

Alfonsas Mikulskis 
paminėtas Pušalote

Spalio 14-oji — ypatinga 
diena Lietuvos muzikos istori
joje. Tą dieną gimė ir mirė 
kompozitorius bei dirigentas, 
lietuvių tautinio meno ansam
blio „Čiurlionis” įkūrėjas ir il
gametis vadovas Alfonsas Mi
kulskis. Šįmet sukako 92-ji, 
kai jis gimė Pušaloto krašte, ir 
18 metų, kai jis užgeso Cleve
land JAV. Tik 35-uosius ei
nančiam A. Mikulskiui, bai
giantis Antrajam pasauliniam 
karui, teko palikti tėvynę Lie
tuvą, nes puikiai nujautė so
vietų užmačias, artėjančią ru
sų okupaciją, kurios žiauru
mus patyrė jau 1940 metų va
sarą. Užsienio kraštuose (Aus
trijoje, Vokietijoje, JAV) jis 
praleido didesniąją savo gyve
nimo dalį. Ir visą tą laiką 
svarbiausias jo gyvenimo rū
pestis buvo „Čiurlionio” an
samblis: gamyklose prie stak
lių ant mažyčių popieriaus 
skiautelių, kurias rinko ir sau- 

. gojo Ona Mikulskienė, gimda
vo muzikos kūrinių sumany
mai, vakarais — repeticijos ar 
koncertai, o dažną naktį pra
leisdavo, ansambliui kompo
nuodamas muziką, kurdamas 
repertuarą, nes iš Lietuvos at
sivežė tik tai, kas užsifiksavo 
atmintyje ir širdyje. Taip susi
kaupė per 500 jo muzikos 
kūrinių — nuo tautinių mišių 
„Už kenčiančią Lietuvą” iki
žavių choro dainų ar lietuvių 
liaudies dainų išdailų. Nedaug 
kam Lietuvoje prieinami trys 
jo muzikos leidiniai, 1987- 
1991 metais pasirodę JAV. 
Todėl pirmutiniu žingsniu, 
1994 m. į gimtinę parvežus A. 
Mikulskio pelenus (jo prieš
mirtinis pageidav imas buvo 
sugrįžti tik į laisvą, nepriklau
somą Lietuvą), o ir pati galuti
nai sugrįžusi į Vilnių, O. Mi
kulskienė užsiėmė jo darbų 
viešinimu Lietuvoje. Jos ini
ciatyva 1996 metais buvo iš
leistos A. Mikulskio tautinės 
mišios Už kenčiančią Lietuvą 
(iš tautinių instrumentų par
titūros vargonų palydą pa
rengė G. Purlys), po trijų 
metų — A. Mikulskio dainų 
rinkinys Dainuojanti jaunystė 
(jo išleidimą parėmė JAV, De
troite gyvenantys „Čiurlionio” 
ansamblio garbės nariai Da
nutė ir Leonas Petroniai), pra
ėjusiais metais pasirodė O. 
Mikulskienės knyga „Čiurlio
nio” ansamblis 1940-1949. 
Dienoraštis, liudijanti permai
ningo laikotarpio A. Mikulskio 
įkurto tautinio meno ansam
blio veiklos pirmąjį dešimt

Stipendijos įteikimo iškil
mėje dalyvavo KTU studentų 
reikalų direktorius doc. Linas 
Puodžiukynas, Fundamenta
liųjų mokslų fakulteto Fizikos

katedros vedėjas prof. Julius 
Dudonis, Fundamentaliųjų 
mokslų fakulteto dekanas dr. 
Vidmantas Pekarskas ir 
prof. Igno Končiaus sūnus dr. 
Algirdas Končius. Negalė
jusiam atvykti Vydūno fondo 
įgaliotiniui Lietuvoje Edmun
dui Kulikauskui, jam atstova
vo Snieguolė Jurskytė (prieš

2,5 metų grįžusi į Lietuvą) 
kartu su dr. A. Končiumi. 
Įteikiant stipendiją Gediminui 
Jasinskui Vydūno fondo pir
mininko Vytauto P. Mikūno 
ir Ed. Kulikausko vardu S. 
Jurskytė pasveikino būsimąjį 
fiziką ir supažindino konferen
cijos dalyvius su Vydūno fondo 

veikla. Snieguolė Jurskytė

Vydūno fondo gtipendįjos įteikimo iškilmėse Kauno Technologijos un-te. Iš kairės: doc. Linas 
Puodžiukynas, prof. Julius Dudonis, dr. Algirdas Končius, Snieguolė Jurskytė, stipendininkas Gedi
minas Jasinskas, dr. Vidmantas Pekarskas, Domas Akstinas. J. Klimano nuotrauka.

metį (knygos išleidimą taip pat 
rėmė D. ir L. Petroniai). O vi
sai neseniai išleistas A. Mi
kulskio giesmių rinkinys Jė
zau, Jėzau, ateiki pas mane, 
kuriame išspausdintos devy
nios giesmės, šis leidinys jau 
pasiekė kai kurias lietuvių 
bažnyčias užsienyje ir Lietu
voje.

Taigi, vykdama į A. Mikuls
kio paminėjimą Pušaloto baž
nyčioje (jos šventoriuje 1996 
metų rugsėjo 29 dieną įžy
miam šio krašto muzikui buvo 
pastatytas paminklas, kurį 
pašventino Panevėžio vysku
pas Juozas Preikšas, tada pa
mokslą sakė monsinjoras Ka
zimieras Vasiliauskas, o iškil
mėje dalyvavo Pranciškaus 
Budriaus vadovauto „Lietu
vos” ansamblio choras ir tauti
nių instrumentų orkestras), 
O. Mikulskienė turėjo ką pa
dovanoti. Bažnyčios klebonui 
Albinui Pipirui ji perdavė 30 
savo knygos egzempliorių, ku
riuos pardavus, sukauptos lė
šos būtų skirtos bažnyčios var
gonų restauravimui. Apie A. 
Mikulskį, jo kūrybinius dar
bus, taip pat apie O. Mikuls
kienės prasmingą veiklą, pasi
baigus Mišioms, kalbėjo baž
nyčios klebonas Albinas Pi
piras, muzikologas Vaclovas 
Juodpusis. Jaudinančiu padė
kos žodžiu į susirinkusius 
kreipėsi Ona Mikulskienė, ku
riai ši bažnyčia yra ypatingai 
brangi — čia 1936 metais per 
Žolinę įvyko Mikulskių jung
tuvės. Ji žavėjosi puikiu 
Pušaloto bažnyčios choro 
skambėjimu (vargonininkas ir 
choro vadovas Vytautas Ogin- 
tas). Beje, per pamaldas puša
lotiečiai atliko A. Mikulskio 
tautinių mišių „Už kenčiančią 
Lietuvą” kelias dalis, taip pat 
jo giesmes „O Dieve” ir „Jėzau, 
Jėzau, ateiki pas mane” (eilės
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Muzikas Alfonsas Mikulskis.

taip pat A. Mikulskio). Nuo 
šiol ir naujojo A. Mikulskio 
rinkinio giesmės taurins į Pu
šaloto bažnyčią susirinkusiųjų 
jausmus.

Muzikologas
Vaclovas Juodpusis

SU KNYGA — NUO SEDOS 
IKI MELBOURNO

Atkelta iŠ 3 psl.
Ypač kai

reikėdavo palaikyti ryšius su 
ne vienu aktyviai dirbančiu 
leidėju. Pavyzdžiui, A. Krau
sas buvo Lietuvių enciklope
dijos generaliniu atstovu Aus
tralijoje ir daug prisidėjo prie 
prenumeratorių paieškos, taip 
pat jis platino ir kitas, J. 
Kapočiaus bei kitų leidėjų 
JAV, D. Britanijose ir VFR, 
išleptas knygas.

1961 m. įsteigė lietuviškų 
knygų ir plokštelių platinimo 
centrą „Tėvynės garsai”, be
sidomintiems jo prekėmis 
siuntinėjo katalogus, apie 
naujai gautas knygas ir 
plokšteles (beje, ir iš Lietuvos) 
reguliariai pranešdavo spau
doje. Be to, 1963 m. ALB at
stovų suvažiavime pasiūlius, 
kad ALB organizuotų knygų 
platinimo centrą, neradus kitų 
galimybių, buvo kreiptasi į A. 
Krausą, kad šis atliktų jo 
funkcijas.

Kaip pedagogas, A. Krausas 
ypatingą dėmesį skyrė va
dovėlių platinimui ir vaikų 
skaitymui. Kai 1953 m. pava
sarį Austrijos LKF perėmė 
švietimo reikalus, prie jos val
dybos buvo įkurta Švietimo 
komisija, o jos pirmininku ta
pęs, A. Krausas tiesiogiai 
rūpinosi vadovėlių ir kitos mo
kykloms reikalingos litera
tūros gavimu bei platinimu 
(tam buvo sukurtas LKF va
dovėlių sandėlys, per kurį 
perėjo keli šimtai knygų ir kif- 
riam vėlgi vadovavo A. Krau
sas). Be to, jam, pasinaudo
jant gerais ryšiais su leidėjais, 
pasisekdavo gauti kai kuriuos 
vadovėlius sumažinta kaina.

A. Krausas nebuvo iš tų pla
tintojų, kurie laukdavo pas jį 
ateinančio skaitytojo. Jis pre
kiaudavo knygomis įvairių 
renginių metu, tiek Melbour- 
ne, tiek kituose lietuvių telki
niuose, kai kuriuose surasda
mas ne tik pirkėjus, bet ir 
naujus platintojus.

7 deš. A. Krausas susirūpino 
literatūros apie Lietuvą anglų 
kalba skleidimu, tad ypač pa
laikė S. Zobarsko ir jo leidyk
los „Manyland Books” pastan
gas. Jis rinko tarp lietuvių 
išankstinę leidyklos knygų 
prenumeratą. Tačiau to jam 
pasirodė maža ir A. Krausas 
rūpinosi, kad Šios knygos pa
tektų į australų bibliotekas. 
Jis buvo vienas aktyviausių 
įvairių akcijų, kurias rengė 
ALB ir kitos lietuvių organiza
cijos, aprūpindamos vietines 
bibliotekas lietuviškom kny
gom, dalyviu, juo labiau, kati

1956 m. LKF Australijos 
krašto valdyba priėmė nuta
rimą prie vienos didžiausios 
Pietų pusrutulio bibliotekos — 
Viešosios Viktorijos bibliote
kos, kur dirbo A. Krausas — 
įsteigti lituanistikos skyrių ir 
ten kaupti knygas apie Lie
tuvą kitomis kalbomis, ypač 
lietuvių mokslininkų darbus. 
Knygas arba lėšas rinkti buvo 
pavesta A. Krausui. Vėles
niais metais jis pats organi
zuodavo akcijas aprūpinant 
australų bibliotekas lituanis
tiniais leidiniais.

Kartu A. Krausas rūpinosi 
ir kitomis bibliotekomis. Kad 
vaikai neužmirštų skaityti 
gimtąja kalba, jis ragino steig-’ 
ti bibliotekas savaitgalio mo
kyklose, o savo vadovaujamoje 
perėjo nuo žodžių prie darbų 
— joje veikė veik 200 knygų' 
biblioteka, kurios papildymui 
tėvai kasmet duodavo po sva
rą. Be to, mokiniai galėjo nau
dotis ir jo asmeninės bibliote
kos knygom. Šios būta ne
mažos, kai kurias jos knygas 
karts nuo karto savininkas do
vanodavo įvairioms Australi
jos lietuvių bibliotekoms kny
gų vajų metu, o kai ALB 1964 
m. įsteigė Centrinę krašto bib
lioteką, jos pradžią davė A. 
Krauso retesnių knygų rinki
nys.

ALB, vykdydama 1963 m. 
suvažiavimo nutarimus, plą- 
navo, kad biblioteka paleng
vins darbą mokytojams, tauti
nių šokių grupių vedėjamą, 
chorų dirigentams,. studen
tams ir gimnazistams,, rašan
tiems su Lietuva susijusius 
darbus, visuomenės veikė
jams, spaudai. Tanųjį turėjo 
kaupti knygas, gaidas, kino 
filmus, plokšteles (ypač — 
nebegaunamas). A. Krausas 
ne tik paaukojo jai knygų, bet 
ir sutiko tapti bibliotekos 
vedėju ir ėmėsi jg^prg^nizavi- 
mo darbų.

Nepamiršo Australijoje Ą- 
Krausas ir plunksnos. Jis 
buvo eilės išeivių laikraščių 
bendradarbiu, išleido; skau
tams vyčiams vienkartinį leir 
dinį Vyčio taku, prisidėjo prie 
tokių didelių Australijos lietu
vių leidinių kaip Atolas, Aus
tralijos lietuvių metraštis renį 
gimo ir išleidimo. Be to, ma
tyt, ne vienerius metus rašė 
monografiją apie Vydūną, ku
rią žadėjo išleisti JAV lietuvių 
veikėjas J. Bachūnas, buvo su
daręs Vydūno raštų rinkinį ir 
rūpinosi, progai pasitaikius, 
propaguoti filosofo idėjas bei 
knygas.

Deja, baigti visų darbų ne
leido ligos. Dar 6 deš. jis 
turėjo rūpesčių dėl akių, o
1969 m. pabaigoje užpuolė 
rimtos bėdos — pradžioj su
streikavo širdis, vėliau liga 
komplikavosi ir A. Krausas 
buvo iš dalies paralyžiuotas'. 
Dar po kelių ligos mėnesių
1970 m. gegužės 3 d. A. Krau
sas mirė, tad, ko gero, nebe
teks sužinoti, kokius planus' 
jis puoselėjo, pamatęs vieno 
tautiečio namuose iš vieno 
knygofilo pirktą 1627 m. Lei
dene (Olandija) išleistą knyg^ 
Republica Sine Status Regni 
Polonie, Lituanien, Prussie, 
Livonije, etc. Težinoma, kad 
jis rūpinosi padaryti antraš
tinio puslapio ir turinio nuo
traukas. Taipogi galima už
duoti tą patį klausimą, kuris 
buvo ir jo nekrologo pavadi-^, 
nime — kas stos jo Vieton, 
tiksliau, kas stojo.

Sakoma, nėra nepakėičiamų 
žmonių, tačiau būna žmonių, 
kuriuos nelegva pakeisti. Toks 
Australuos lietuvių bendruo
menei buvo A. Krausas, o,' 
bandant įvardinti, kas jam 
buvo "svarbiausia, tai, ko gero, 
galima mėginti spėti, jog lietu
vybės išsaugojimas tolimame' 
krašte su knygos pagalba.
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